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Finansdepartementet 

 

Regeringsuppdrag att öppna nya servicekontor – 
Delredovisning 2  

Regeringen har i beslut den 27 maj 2021 (dnr Fi2021/02151) gett 

Statens servicecenter i uppdrag att i två omgångar öppna nya service-

kontor. Av regeringsuppdraget framgår bl.a. i vilka kommuner och 

storstadsområden som de nya kontoren ska öppna.  

Statens servicecenter lämnade den 22 september 2021 en första del-

redovisning av uppdraget. Delredovisningen redogör för vilka kontor 

som ingår i respektive omgång, preliminära öppningstidpunkter för 

kontoren i den första omgången samt en bedömning av uppdragets 

ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. 

Enligt regeringsuppdraget ska Statens servicecenter senast den 14 

januari 2022 redovisa en preliminär tidplan för när kontoren i den 

andra omgången förväntas öppna. I nedanstående tabell redovisas 

kommuner, inkl. socialt utsatta områden, och preliminära öppnings-

tidpunkter för de nya kontoren i den andra omgången.  

Kommun (socialt utsatt område) Preliminärt 
öppnande 

Eskilstuna (aktuellt område är under beredning) 2023-05-03 

Askersund 2023-05-05 

Sollentuna (Tureberg) 2023-05-10 

Järfälla (Sångvägen) 2023-05-12 

Lysekil 2023-05-16 

Stenungsund 2023-05-17 

Jönköping (Råslätt) 2023-05-24 

Tingsryd 2023-05-26 

Södertälje (aktuellt område är under beredning) 2023-06-01 

Norrköping (Navestad-Hageby) 2023-06-02 

Ånge 2023-06-07 

Nordmaling 2023-10-02 

Östhammar 2023-10-04 

Växjö (Araby) 2023-10-06 
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Statens servicecenters styrelse beslutar om på vilka orter det ska fin-

nas servicekontor. 

Den preliminära tidplanen för öppnande av kontoren grundar sig på 

den erfarenhetsmässigt genomsnittliga etableringstiden för olika typer 

av servicekontor. Statens servicecenter arbetar för att berörda kontor 

ska kunna öppnas så tidigt som möjligt under 2023. Myndigheten 

kommer att hålla Finansdepartementet underrättat om eventuella 

ändringar av den preliminära tidplanen.  

I detta ärende har generaldirektör Åsa Lindh beslutat efter föredrag-

ning av divisionschef Paul Larsson. I den slutliga handläggningen har 

också rättschef Gustaf Johnssén deltagit. 

Åsa Lindh 

Paul Larsson 


