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Svar på remiss gällande betänkandet Ökad statlig närvaro i 

Härnösand, SOU 2019:33 
 

  

Sammanfattning 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ser positivt på fler statliga arbetstillfällen i 

Härnösand och anser att det fungerar väl att myndighetens huvudkontor är 

placerat i Härnösand, bland annat vad gäller kommunikationen med övriga 

myndigheten och möjligheten att rekrytera nya medarbetare till Härnösand. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten har goda förutsättningar att åta sig 

uppdraget att vara värdmyndighet för de myndigheter som får delar av sin 

verksamhet förlagd i Härnösand. Dels finns en passande lokallösning i anslutning 

till Specialpedagogiska skolmyndighetens huvudkontor, dels har Special-

pedagogiska skolmyndigheten egna erfarenheter av att ha verksamhet på flera 

olika orter och att arbeta med digital kommunikation.  

Förslag 2.2  

Specialpedagogiska skolmyndigheten instämmer i utredningens bedömning att det 

kan vara lämpligt att omlokalisera verksamheter med anknytning till skol- och 

högskoleadministrativa frågor. För Specialpedagogiska skolmyndighetens del 

innebär det fördelar genom ökade möjligheter till samverkan och bidrar positivt 

vid t.ex. kompetensutvecklingsinsatser. 

I övrigt har Specialpedagogiska skolmyndigheten inga synpunkter på vilka 

verksamheter som föreslås för omlokalisering. Specialpedagogiska skol-

myndigheten vill betona att myndigheten har lika goda förutsättningar att agera 

värdmyndighet för annan typ av statlig verksamhet som för verksamhet med 

anknytning till skol- och högskoleadministrativa frågor. 

Förslag 3.2 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är positiv till att verksamheter som 

omlokaliseras till Härnösand förläggs till lokaler i anslutning till Special-

pedagogiska skolmyndighetens lokaler och att myndigheten ges i uppdrag att 
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fungera som värdmyndighet. Specialpedagogiska skolmyndigheten ser flera  

faktorer som gör myndigheten mycket väl lämpad för detta. Att myndighetens 

eget huvudkontor finns i Härnösand är en viktig faktor. En annan avgörande 

komponent är tillgången till lämpliga lokaler angränsande till myndighetens 

huvudkontor. Ytterligare en faktor är myndighetens vana av arbete med stöd av 

distansteknik.   

Specialpedagogiska skolmyndighetens huvudkontor i Härnösand är ett viktigt nav 

för myndighetens hela verksamhet. Här finns alla myndighetens verksamhets-

områden representerade vilket innebär att många olika kompetenser finns på plats. 

Kontoret har växt och är en väl utbyggd verksamhet som skapar förutsättningar 

för myndighetens alla medarbetare att arbeta tillsammans och driva och utveckla 

verksamheten oavsett vid vilket av myndighetens kontor runt om i landet man 

sitter.  

I anslutning till lokalerna för Specialpedagogiska skolmyndighetens huvudkontor 

finns lämpliga lokalytor med gemensam besöksingång, reception etc. Fastighets-

ägaren är flexibel och Specialpedagogiska skolmyndigheten har option på yta 

anpassad för samverkan. Specialpedagogiska skolmyndighetens huvudkontor 

används även för kursverksamhet för verksamma inom utbildningssektorn i 

Västernorrland och angränsande län vilket innebär att det finns en väletablerad 

konferensservice.  

Till följd av att Specialpedagogiska skolmyndigheten har kontor på ett flertal orter  

är myndigheten i framkant vad gäller digital kommunikation. Skype- och video-

konferenser har blivit ett naturligt sätt att mötas och arbeta tillsammans, och 

används flitigt inom myndigheten vilket innebär att det finns stor kompetens kring 

distansteknik. Inom myndigheten har användandet av distansmöten fördubblats 

och år 2019 hölls nästan 30 000 sådana möten.  

Som värdmyndighet kan Specialpedagogiska skolmyndigheten säkerställa att 

annan statlig verksamhet kan ta del av detta. Till skillnad från vid andra omlokali-

seringar så ges de verksamheter som omlokaliseras till Härnösand med 

Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd som värdmyndighet möjlighet att vara 

fullt operativa från start med goda lösningar för kommunikation och övrig service 

redan på plats. 

Övrigt 

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar utredningens bedömning att, förutsatt 

att värdmyndigheten upphandlar facility management-avtal och därmed inte 

levererar tjänster till andrahandshyresgästerna, upphandlingslagstiftningen i 
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förhållandet mellan värdmyndigheten och de omlokaliserade 

verksamheterna/andrahandshyresgästerna inte aktualiseras.  

Specialpedagogiska skolmyndigheten vill tillägga att tiden för uppstart påverkas 

beroende på vilken omfattning uppdraget som värdmyndighet ges. Om det blir 

fråga om ett mindre antal arbetsplatser kan det gå snabbare än 3-6 månader.  

Även den exakta utformningen av uppdraget samt de omlokaliserade verksam-

heternas behov kan påverka uppstartstiden. Specialpedagogiska skolmyndigheten  

kan behöva konkurrensutsätta en utökning av befintliga avtal gällande t.ex. 

städtjänster eller behöva göra upphandlingar av nya tjänster vilket kan medföra att 

det krävs längre tid för uppstart. 

Detta ärende har beslutats av generaldirektör Fredrik Malmberg. Johanna 

Jadstrand har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också Åsa 

Söderqvist deltagit.  

För specialpedagogiska skolmyndigheten 

 

 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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