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Service i glesbygd (SOU 2015:35)
Statskontoret delar utredningens slutsats att det krävs särskilda åtgärder för
att säkra viss grundläggande service i utsatta områden. Enligt Statskontorets
bedömning fyller till exempel ombudssystem en viktig funktion. Vi har
heller inga synpunkter på att statliga och kommunala myndigheter har
ansvar för att främja insatser som kan bidra till lokala servicelösningar.
Statskontoret avstyrker däremot utredningens förslag om att införa ett nytt
företagsstöd. Innan ännu ett stöd införs bör nuvarande finansiella stöd till
företag i glesbygd ses över. En sådan översyn bör också omfatta former och
förslag för en mer enhetlig tillämpning över landet. Vi utvecklar våra
synpunkter i det följande.

Hur ska ytterligare ett stöd kunna lösa problemen?
Statskontoret ställer sig frågande till på vilket sätt det nya företagsstöd som
utredningen föreslår bättre ska kunna lösa de problem som dagens stöd inte
klarar. Utredningen för inte någon övertygande argumentation som talar för
detta. I princip samma kriterier och villkor som utredningen föreslår för det
nya stödet gäller redan för dagens s.k. servicebidrag. Utredningen analyserar
inte varför detta stöd inte har kommit till större användning eller varför dess
tillämpning inte har lett till önskat resultat. Utredningen ger heller inte svar
på varför ytterligare ett stöd skulle kunna garantera överlevnaden av butiker
med sviktande efterfrågan som enligt utredningens bedömning
huvudsakligen är en följd av strukturomvandling.
Enligt utredningen antas det nya stödet tillsammans med nuvarande stöd
inte bli av större omfattning än dagens stöd. Snarare bedömer utredningen
att totalkostnaderna för både nya och gamla stöd kommer att understiga
dagens kostnader. Därmed skulle det nya stödet enligt utredningen kunna
finansieras genom omfördelning och inom befintliga ramar. Enligt
Statskontoret talar även detta emot att ett nytt stöd skulle kunna
åstadkomma någon avgörande förändring.
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Det behövs ökad enhetlighet i beslut om stöd
Statskontoret ifrågasätter också hur det föreslagna stödet ska kunna få en
mer enhetlig tillämpning än de befintliga stöden. Vad vi kan se har
utredningen inte behandlat denna fråga närmare och kommer heller inte med
några konkreta förslag till hur problemet ska lösas. Stödadministrationen är
spridd över landet. Beslut om stöd fattas av en rad myndigheter och organ
som använder olika beslutskriterier. Utredningen föreslår att Tillväxtverket
får föreskriftsrätt över förordningen, men håller fast vid nuvarande
beslutsorganisation. Denna innebär att ansökan om stöd ska prövas och
följas upp av landstinget, länsstyrelsen eller samverkansorganet i det län där
verksamheten bedrivs. För att få besluten mer enhetliga bedömer
Statskontoret att det kan krävas andra och ytterligare åtgärder än de som
utredningen föreslår. Det skulle till exempel behövas en på nationell nivå
samordnande funktion som också följer upp såväl tillämpningen av berörda
regelverk som stödets effekter över hela landet.
T.f. utredningschef Annika Gustafsson har beslutat i detta ärende. Utredare
Pia Bergdahl, föredragande, var närvarande vid den slutliga
handläggningen.
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