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Fi2019/02399/SFÖ 

1 Sammanfattning  
Skatteverket bedömer att det finns verksamhetsmässiga skäl att flytta arbetstillfällen till 
Härnösand och därmed fullgöra sitt ansvar för att skapa statliga arbetstillfällen. Skatteverket 
har dock en annan uppfattning än utredningen vilken typ av verksamhet som kan etableras i 
Härnösand. Skatteverket bedömer också att tänkt samverkan med en annan myndighet 
kommer skapa effektivt nyttjande av lokaler och service. 

Skatteverket arbetar sedan en tid redan med att utreda förutsättningarna för att långsiktigt 
flytta arkivverksamhet från bl.a. Stockholm till Härnösand. Omfattningen är 
uppskattningsvis 20 -30 arbetstillfällen. Skatteverket avstyrker därför utredningens förslag att 
flytta registervård för de register som verkets nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån. 
Avstyrkandet beror även på en missuppfattning i utredningen avseende vilken verksamhet 
som Skatteverket för närvarande bedriver i Härnösand.  

Arkivverksamheten ställer särskilda krav på fastighet och faciliteter, vilket i normalfallet inte 
lämpar sig för samlokalisering. Skatteverket kommer behöva samverka med Riksarkivet  med 
hänsyn till de gemensamma verksamhetsmässiga behoven på orten. Avseende Skatteverkets 
nuvarande verksamhet i Härnösand bedrivs den i väl etablerade lokaler och Skatteverket ser 
för närvarande inte behov av att delta i gemensamma lokallösningar. Skatteverket avstyrker 
därmed även utredningens förslag på en gemensam lokallösning med gemensam 
kontorsservice både avseende Skatteverkets nuvarande och kommande verksamhet.  

2 Skatteverkets synpunkter 
 

Skatteverket utreder förutsättningar för att flytta arkivverksamhet till Härnösand 

Skatteverket arbetar sedan en tid med att utreda förutsättningarna för att långsiktigt flytta  
arkivverksamhet från bl.a. Stockholm till Härnösand. Skatteverket har fått en markanvisning 
av Härnösands kommun och nu fortsätter dialogen för att hitta en fastighetsägare. När 
myndigheten hittat en fastighetsägare som kan bygga verksamhetslokalerna kommer 
Skatteverket kunna presentera en tidplan för när verksamheten kan flytta in. Omfattningen 
är uppskattningsvis 20 -30 arbetstillfällen. 

Arkivverksamheten ställer särskilda krav på fastighet och faciliteter, vilket i normalfallet inte 
lämpar sig för samlokalisering. Skatteverket kommer behöva samverka med Riksarkivet med 
hänsyn till de gemensamma verksamhetsmässiga behoven på orten. 
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Skatteverkets registervård 

Utredningen har som tänkbara verksamheter för omlokalisering från Stockholm föreslagit en 
flytt av registervård. Skatteverket bedriver registervård avseende beskattningsverksamheten i 
Lycksele och Vetlanda. Även avseende folkbokföring var registervården tidigare 
koncentrerad till  dessa två orter. I syfte att föra registervården avseende folkbokföringen 
närmare kärnverksamheten är, fr o m den 1 jan 2020, den delen av registervården 
koncentrerad till Norrköping. Mot bakgrund av att en flytt precis skett och att 
arbetsuppgifterna inte handläggs i Stockholm är ännu en flytt inte lämplig och den skulle inte 
heller motsvara uppdraget enligt direktivet.  

Skatteverkets nuvarande verksamhet i Härnösand 

I utredningen nämns att Skatteverket idag har verksamhet inom verksamhetsgrenarna 
folkbokföring och bouppteckning i Härnösand. Denna uppgift stämmer inte då varken 
äktenskapsregister- eller bouppteckningsverksamheten sorterar under folkbokföringen. En 
mer korrekt beskrivning av verksamheten är att kontoret i Härnösand har 
äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamhet och att det tillhör Folk- och 
fastighetsavdelningen inom Skatteverket. Verksamheterna inom äktenskapsregistret och 
offentlig upphandling är s.k. rikskoncentrationer. Huvudsakliga arbetsuppgifter på kontoret 
är registreringsärenden och utlämnande av offentliga uppgifter.  

Vad gäller förslaget avseende gemensam lokallösning med gemensam kontorsservice har 
Skatteverket för befintlig verksamhet etablerad verksamhet i Härnösand redan idag. 
Skatteverket vill fortsätta att bedriva sin verksamhet i befintliga lokaler och ser för 
närvarande inte behov av att delta i gemensamma lokallösningar. 


