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Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2007 

Sammanfattning av uppdraget 

Utredningen Utveckling av lokal service i samverkan 
(Fi 2007:06) ska i ett delbetänkande som ska avlämnas senast 
den 31 mars 2008 utreda behov av förändringar i lagen 
(2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor. Genom detta 
uppdrag tidigareläggs översynen av lagen. 

Utredningens nuvarande uppdrag 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 31 maj 2007 
tillkallade kommun- och finansmarknadsministern en särskild 
utredare med uppdrag att stödja de statliga myndigheterna i 
deras arbete med att inrätta lokala servicekontor och att stödja 
andra samverkansinitiativ. I uppdraget ingår vidare att utreda 
former för samverkan mellan statliga myndigheter och 
kommuner och utredaren ska driva på utvecklingen av en 
effektivare offentlig service och tjänsteproduktion som utnyttjar 
den moderna informations- och kommunikationsteknikens 
möjligheter. I uppdraget ingår också att utreda behov av 
förändringar i lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgar-
kontor. 

Förslag till regeringen om ytterligare åtgärder som behöver 
vidtas för att åstadkomma en väl fungerande samverkan ska 
lämnas senast den 1 november 2007. Översynen av lagen om 
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samtjänst vid medborgarkontor ska redovisas senast den 
1 november 2008. Arbetet ska avslutas med en samlad 
redovisning av uppnådda resultat senast den 1 november 2009 
(dir. 2007:68). 

Översynen av lagen om samtjänst vid medborgarkontor 

I utredningens nuvarande uppdrag ingår att utreda behov av 
förändringar i lagen om samtjänst vid medborgarkontor. 
Bakgrunden till utredningsbehovet är att myndigheterna i 
mycket liten omfattning har utnyttjat de möjligheter att ingå 
avtal om samverkan som lagen ger och det finns skäl att 
överväga om det finns hinder eller begränsningar i lagen som 
avhåller myndigheter från att ingå sådana avtal. I vissa fall har 
de krav som ställs i lagen upplevts som onödigt krångliga och 
administrativt betungande. Lagen ger också mycket begränsade 
möjligheter till samverkan i frågor som rör myndighets-
utövning. 

Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket och Skatteverket 
bedriver gemensamt ett arbete för att införa servicekontor där 
de tre myndigheterna tillsammans möter medborgaren. Detta 
arbete ligger väl i linje med regeringens ambition att erbjuda 
medborgaren en gemensam ingång till de statliga myndig-
heterna. Under hösten 2007 har myndigheterna kommit in med 
en skrivelse till regeringen med förslag på ändringar i lagen om 
samtjänst vid medborgarkontor. Förslagen är, enligt 
myndigheterna, en förutsättning för effektivare arbetsformer, 
minskad administration och bättre service till medborgarna. 
Myndigheterna föreslår följande lagändringar: 

• Kravet på regeringens godkännande av sam-
tjänstavtal tas bort. 

• Beskrivningen av tillgången till personuppgifter 
kopplas till en preciserad förvaltningsuppgift i stället för 
till enskilda personer. 

• Det ska vara möjligt för statliga myndigheter 
att träffa samtjänstavtal beträffande enklare förvaltnings-
uppgifter utan att dessa preciseras i lag. 
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• Regeringen får i förordning föreskriva vilka 
förvaltningsuppgifter som innebär myndighetsutövning 
och som får omfattas av samtjänst. 

• Ett tillägg görs i lagen som gör det möjligt för 
myndigheter att utbyta uppgifter som omfattas av 
sekretess. 

För att främja en ökad samverkan och med hänsyn till bl.a. 
nämnda skrivelse vill regeringen påskynda översynen av lagen 
om samtjänst vid medborgarkontor. 

Tilläggsuppdraget 

Utredaren ska i översynen av lagen särskilt beakta följande 
frågor.  

Kravet på godkännande av regeringen eller av den myndighet 

som regeringen bestämmer 

Enligt 3 § första stycket lagen om samtjänst vid medborgar-
kontor ska ett samtjänstavtal godkännas av regeringen eller av 
den myndighet som regeringen bestämmer. Av 4 § samma lag 
framgår att myndigheter som har träffat ett samtjänstavtal ska 
på det sätt som bestäms av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer redovisa hur verksamheten har bedrivits. 

Utredningen ska analysera om det är erforderligt att 
regeringen eller annat organ ska ha ett övergripande ansvar för 
godkännande av samtjänstavtal, återkallande av godkända 
samtjänstavtal samt ansvar för redovisningen av verksamhet 
som bedrivits i samtjänstens ram. Om utredningen kommer 
fram till att ett organ bör ha ett övergripande ansvar får 
utredningen lämna förslag på, utöver regeringen, vilken 
myndighet som är lämpad att ansvara för uppgifterna. 

Precisering av förvaltningsuppgift i stället för namngivna 

personer 

Enligt 2 § lagen om samtjänst vid medborgarkontor ska det av 
samtjänstavtalet, om det omfattar förvaltningsuppgifter som 
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innebär myndighetsutövning eller kräver tillgång till 
personuppgifter, framgå vem (namngiven handläggare) som ska 
utföra förvaltningsuppgifterna. Vidare ska det av samtjänst-
avtalet framgå vilken tillgång handläggaren kommer att ha till 
personuppgifterna. Om handläggaren i sin ordinarie tjänst utför 
andra sådana förvaltningsuppgifter ska avtalet även innehålla 
uppgifter om vilka förvaltningsuppgifterna är och den tillgång 
till personuppgifter handläggaren i så fall har. Kraven innebär 
att avtalet behöver justeras varje gång ett personalskifte sker 
eller varje gång arbetsfördelningen ändras. Därefter ska 
regeringen godkänna justeringen. 

Utredningen ska analysera hur bättre förutsättningar för 
flexibilitet och effektivitet i samtjänsten kan skapas samtidigt 
som rättssäkerhet och skydd för den enskildes integritet 
upprätthålls. Utredningen ska därvid särskilt beakta om det är 
möjligt att tillgången till personuppgifter kopplas till en 
preciserad förvaltningsuppgift i stället för till enskilda personer. 
När det gäller kravet på upprätthållet integritetsskydd ska 
särskilt beaktas att det är av stor vikt att tillgången till 
personuppgifter i princip ges bara till de personer som behöver 
tillgång till sådana uppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter 
samt att tillgången till uppgifter loggas på ett sådant sätt att det 
är möjligt att i enskilda fall kontrollera att åtkomsten till 
uppgifterna har varit behörig. Utredningen ska vidare analysera 
hur disciplin-, straff- och skadeståndsansvar för tjänstemännen 
påverkas och även analysera om och i sådana fall på vilket sätt 
skadeståndsansvaret för myndigheter påverkas.  

Myndighetsutövning i enklare fall 

När det gäller förvaltningsuppgifter som innefattar myndig-
hetsutövning får endast i lagen särskilt uppräknade ärenden ingå 
i samtjänsten. Således krävs lagändring för att tillföra ytterligare 
uppgifter.  

Utredningen ska analysera om en precisering av vilka 
förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning och 
som kan ingå i samtjänstavtal kan ske på något annat sätt än 
direkt i lag.  
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Sekretessbrytande reglering 

Enligt 1 kap. 3 § sekretesslagen (1980:100) får sekretessbelagda 
uppgifter hos en myndighet inte röjas för annan myndighet i 
andra fall än som anges i sekretesslagen eller i lag eller 
förordning till vilken sekretesslagen hänvisar till. Bestämmelsen 
gäller också i förhållandet mellan olika verksamhetsgrenar inom 
samma myndighet, när de är att betrakta som självständiga i 
förhållande till varandra.  

Utredningen ska utifrån det övergripande önskemålet att 
underlätta samverkan mellan myndigheter utreda om möjlighe-
terna för myndigheter som ingått samtjänstavtal att använda 
varandras uppgifter vid utförandet av förvaltningsuppgifter bör 
utökas i förhållande till vad som är tillåtet enligt befintlig 
reglering. Därvid bör såväl befintliga sekretessbrytande 
bestämmelser som den enskildes möjlighet att efterge sekretes-
sen enligt 14 kap. 4 § sekretesslagen beaktas. Utredningen ska 
förutom effektivitetsaspekter i sin analys beakta de 
konsekvenser sekretessbrytande regler kan få för den enskildes 
integritet. 

Kommunala förvaltningsuppgifter i samtjänstavtal 

Av 1 § lagen om samtjänst vid medborgarkontor framgår att 
statliga myndigheter, en kommun eller ett landsting får avtala 
om att för varandras räkning lämna upplysningar, vägledning, 
råd och annan liknande hjälp till enskilda och handlägga enklare 
förvaltningsärenden. Utredningen ska analysera hur kommu-
nerna i samtjänstavtal kan samverka med statliga myndigheter 
för ökad flexibilitet och effektivitet samt lämna förslag på de 
ändringar i lagen som utredningen finner behov av. 

Redovisning av uppdraget 

Uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 mars 
2008. 
 

     (Finansdepartementet) 


