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Ökad styrning av myndigheternas lokalisering 

Sammanfattning  

I PM från Finansdepartementet angående Ökad styrning av myndigheternas 

lokalisering föreslås införandet av en ny förordning med ikraftträdande den 1 augusti 

2018 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) : 

 ser det som positivt att det förtydligas hur besluts tas och att det regleras i en 

ny förordning.    

 ser det som positivt att samråd och dialog förs med regionalt 

utvecklingsansvariga och kommuner. Utifrån dessa samråd kan ett mer 

fullständigt beslutsunderlag arbetas fram och regionala hänsyn kan beaktas i 

större utsträckning än tidigare. 

 

Sveriges Kommuner och Landstings synpunkter  

Förfarande vid myndigheters beslut om lokalisering regleras i en ny förordning 

Tydligare styrning av myndigheter föreslås genom införande av en ny förordning 

gällande myndighetens lokalisering. Med lokalisering avses beslut som påverkar i 

vilken eller vilka kommuner en myndighet har arbetsställen och gäller placering eller 

avveckling av arbetsställen. 

SKL ser det som positivt att det förtydligas hur besluts tas och att det regleras i en ny 

förordning.    

 

Åtgärder som ska vidtas innan och efter beslut 

I promemorian föreslås att konsekvensanalys ska genomföras innan myndigheten 

fattar beslut om att avveckla myndighetens arbetstillfällen i en kommun. Med 

myndigheter avses förvaltningsmyndigheter under regeringen. Försvarsmakten, 

Polismyndigheten, Regeringskansliet, hyres- och arrendenämnderna och AP-fonderna 

undantaget. 

SKL ser det som positivt att samråd och dialog förs med regionalt 

utvecklingsansvariga och kommuner. Utifrån dessa samråd kan ett mer fullständigt 

beslutsunderlag arbetas fram och regionala hänsyn kan beaktas i större utsträckning än 

tidigare. 
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