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Till
Statsrådet Civildepartementetoch chefen för

bemyndigadeRegeringen beslut den chefen för17 1994genom mars
Civildepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
kartlägga och analysera vilka förvaltningsuppgifter innefattande
myndighetsutövning lämpligen kan handläggas vid medborgarkon-som

Dir. 1994:26.tor
Med stöd detta bemyndigande förordnade civilministern den 25av

1994 försäkringsdomaren, rättschefen Lennart Aspegrenmars som
särskild utredare.

Som sekreterare förordnades den 3 maj 1994 kammarrättsassessorn
Lars-Åke Ström.

dag förordnadesSamma sakkunniga ñnansrâdet Sörensom numera
Häggroth och rättschefen Göran Schäder samt experternumera som
byrådirektören Per Edin, biträdande länspolismästaren Sten-Olov
Hellberg, förbundsjuristen Ingegärd Hilborn, hovrättsassessorn Gösta
Ihrfelt, kammarrättsassessorn Per Swahn, departementssekreteraren
Frank Walterson och kanslirådet Wildig.Monanumera

Utredningen har arbetat under MBK-utredningen Cnamnet
1994:01.

fårHärmed vi lämna vår SOU 1995:61över Myndig-rapport
hetsutövning vid medborgarkontor.

innehåller författningsförslagDen möjligheter utvidgaattsom ger
den pågående försöksverksamheten till omfatta fler tänkbaraatt
huvudmän, fler tänkbara samarbetsformer och fler tänkbara ärende-
typer.

De statliga m.fl. ärendegrupper omfattas förslagen innefattarsom av
myndighetsutövning olika slag. polisområdet,De socialför-av avser
säkringsområdet, skatteförvaltningen, exekutionsväsendet och arbets-
förmedlingen.
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hittadockområden,statligaockså andraundersöktVi har utan att
bl.a.gällerDettaärendegrupper.lämpligaändamåletförnâgra

ansvarsområde.länsstyrelsernas
uppgifterkommunaladelemellertidomfattarförslag ävenVåra en

plan- ochsocialtjänsten,inomnämligenmyndighetsutövning,med
hälsoskyddsområdetmiljö- ochbyggområdet, m.m.

och förslag.övervägandenvåraiVi är ense
vårt uppdrag.därmed slutförtharVi

maj 1995Stockholm i

AspegrenLennart

Lars-Ãke Ström
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1 Utredningens förslag i sammanfattning

Det pågående försöket utvidgas

Grundmodellen behålls

I fortsättningen kommer i hel del fall troligen hemelektroniken ny
kombinerad med utvecklade teleförbindelser i allt störreattm.m.
utsträckning användas i medborgarnas kontakter med de offentliga
myndigheterna. Men den omvälvande utvecklingtrots multimediaav

vi sålunda allt döma står inför redanatt under de allrasom av
åren, harnärmaste medborgarkontor säkerligen viktig uppgift atten

fylla för befolkningsgrupper, kanske intestora minst för pensionärer
och för invandrare och andra spráksvaga Detsamma gällergrupper.
för medborgarna i allmänhet i sådana fall där personligt besök hosett
myndigheter önskvärt ellerär nödvändigt, irent passärenden.t.ex.av
Och medborgarkontoren kommer naturligtvis själva kunna tillatt
allmänhetens tjänst utnyttja informations- och kommunikations-ny
teknik efter hand den blir tillgänglig.som

Vår uppgift i MBK-utredningen undersökaär möjligheternaatt att
föra myndighetsutövningöver till medborgarkontor.

formDen s.k. medborgarkontor med lagen 1994:686av som avses
försöksverksamhet med medborgarkontor skall det vill vi tillom -

början slå fast kunna användas också med vårt förslag. Enen -
kommun skall således också i fortsättningen under försöksperioden få
träffa avtal med statlig myndighet, försäkringskassaallmän elleren en

landsting dessa utföraett sådana förvaltningsuppgifterattom som
inte innebär myndighetsutövning.

Enligt den nuvarande försökslagen behöver kommun inte själven
stå för de förvaltningsuppgifter kommunen sigtarsom genom upp-
dragsavtalet i de uppdragsgivande myndigheternas Dennamn.
ordningen får vårtmed förslag bestå, bara så länge det frågaärmen

sådana förvaltningsuppgifter inte innebär myndighetsutövning.om som
Då skall det alltså fortsättningsvisäven under försöksperioden vara
möjligt för den kommun eller den myndighet utför förvaltnings-som
uppgifter informations- och servicekaraktär detgöraav ren att utan att
upplysa den efterfrågar den aktuella tjänsten den primärtsom attom
faller inom myndighets ansvarsområde.en annan
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1995:61sammanfattning SOUiförslagUtredningens

förslag.fleraframocksåförviMen nya

aktörertänkbaraFler

samverkanförtillämpningsomrâdetförstadetförföreslår attVi
ochförsäkringskassormyndigheter,statligaså ävensträcks attutnu

samtjänstavtals.k.träffaförsöketförinomlandsting rätt att ramenges
förförvaltningsuppgifterutföramedborgarkontorvid ettattom

räkning.för kommunersellerräkning,varandras
tillförsökslagennuvarandedenibegränsningenbetyderDet att

upphör.medborgarkontorenförhuvudmannaskapkommunalt

samarbetsformertänkbaraFler

skallsamverkanförtillämpningsområdetandradetförföreslår attVi
Depersonalsambruk.direktomfatta även etttillsträckas attut

medsåledesfårmedborgarkontorisamverkar ettmyndigheter som
inteutnyttjaförvaltningsuppgifternautförakunnaförförslagvårt att

personal.varandrasocksåutrustningochlokaler utanvarandrasbara
medavtalingåkan t.ex.polismyndighet eninnebär attDet t.ex. en
medborgar-vidverksamhet ettförsäkringskassaellerkommun omen

polispersonalanställdredannågonskall finnasdärkontor, oavsett om
eller inte.

elleranställnings-särskiltmed upp-kompletteras ettAvtalet kan
vidhandläggaresamtligakanskeflera,ellermeddragsavtal en

kommun,videllermyndigheter omandravid enanställdakontoret,
inomuppgiftervissaförskallpolismyndighetensi svarade namnatt

polisområdet.
medborgarkontorvidhandläggare ettförmöjligtalltsåblirDet en

verksamhetsområden.frånärendenhandlägga nyaatt
detförmyndigheter,offentligaförslag ärmed dessa attTanken ge

godasåmedborgarkontorssamverkan,intresseradedefall är enav
samverkanslösningarflexiblaorganiseramöjligtförutsättningar attsom

finnas.kanbehovolikadealltefter som
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Utredningens förslag i sammanfattningSOU 1995:61

Myndighetsutövning blir möjlig, medinom vissabara gränsermen
hänsyn till rättssäkerhet och integritet

Vi föreslår för det tredje slopande nuvarande begränsningendenett av
försökslagens tillämpningsområde till sådana förvaltningsuppgifterav

inte innebär myndighetsutövning.som
Beroende vilka myndigheter ingår i medborgarkontors-som en

samverkan och vilka uppgifter förmyndigheterna till kontoret, kan en
handläggare där med vårt förslag för förvaltningsuppgiftersvara
inom vitt skilda områden på inte brukligt inomsätt ärett som annars
svensk förvaltning.

Men förslaget innebär inte fältet skall fritt för alla formeröppnasatt
myndighetsutövning vid medborgarkontor.ettav

I kombination förvaltningsuppgifter, särskilt de innebärnären av
myndighetsutövning, ligger nämligendet har framhållitsom man-
från olika häll risk för intressekollisioner kan hotaen som--
rättssäkerhets- och integritetsskyddet.

Förvaltningsuppgifter, innefattar myndighetsutövning ochsom som
innebär sådana bedömningar handläggandeden tjänstemannen attav
dennes isaklighet och opartiskhet kan fråga hänsyn till demedsättas

ellerövriga förvaltningsuppgifter han hon för, föreslåssom svarar
under försöksperiodendärför också i fortsättningen undantagnavara

från verksamheten vid medborgarkontor.ett
Vi vill också begränsa för handläggaren själv-görautrymmet att

ärenden där denneständiga bedömningar i de ochmyndighetutövar
tillgångdessutom begränsa hans eller hennes till känslig information.
föreslåsfråga tillgång till personregisterI denna begränsas tillattom

sådana uppgifter den handläggande tjänstemannen behöver för attsom
förvaltningsuppgifterna.kunna utföra de aktuella

Slutligen vill vi inskränka myndighetsutövningen tillden aktuella att
i enskilde neutralagynnande eller för denstort sett avse annars
beslut. En handläggare vid skall således enligtmedborgarkontorett
vårt förslag inte framställning, återkallaavslå eller avvisa etten
tillstånd, eller kräva tillbaka redanbeslut,rätta ompröva ett en
utbetald förmån eller besluta för enskilda eller ingreppåliggandenom
i enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden.

Samtjänstavtal

Myndigheternas samverkan i skallmedborgarkontorsverksamheten
enligt förslag samtjänstavtal,vårt grundas vad vi kallarnämntssom
vilka skall godkännas regeringen för giltiga. Det deärattav vara

15
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föringår bildarmyndigheternasamtjänstavtalolika ramensomsom
förvaltningsuppgifterskall samtligasamtjänstavtalenverksamheten. I

fråga innebäruppgifterna iberorprecisionGraden omavanges.
personregister.tillgång tilleller krävermyndighetsutövning

förvaltningsupp-också sådanasamtjänstavtaletfallFör det avser
tilltillgångmyndighetsutövning eller kräverinnefattargifter som

huvud-myndigheternaframgåttredanskallpersonregister som --
sådanautföravarandrauppdraavtaletintemännen attgenom

utnyttjai ställethuvudmännenuppgifter skallsådanauppgifter. För
personal.varandras

i s.k.förvaltningsuppgifter skallNu nämnda anges ennoga
sådantdefinierasuppgiften skalltjänsteprofil. innebärDet ettatt

inte kan kommamedborgarkontor,vidutförsdenden, närsätt ettatt
modermyndigheten.vanligt vid dennågotutföras sätt änannatatt

ekonomiska ochvilkaregleravidareskallsamtjänstavtaletI parterna
förvaltningsuppgifterna.utförandetgälla vidskallandra villkor avsom

ochskallhuvudmännenavtalet hurframgåskall också styraDet av
arbetsledning ochhurmedborgarkontoret,vidverksamhetenövervaka

skallallmänhetenoch hurskall ordnadkompetensutveckling vara
verksamheten.informeras om

uppdragsavtalanställnings- ellerSärskilda

Myndighetsutövningsuppgüfter

inkluderarförvaltningsuppgiftersamtjänstavtaletOmfattar som
medborgarkontoretvidskall demyndighetsutövning, sompersoner

skallochmyndighetenansvarigadenanställda hosinte är svarasom
myndighetentill denknytasvårt förslagenligtuppgifterna i frågaför

med demjämställaskanallt väsentligtde isådantpå sätt somattett
ingåruppdrag där. Deanställning ellervanligt sätt etttar en

organisation.i myndighetenssådärmed sätt
anställnings-särskiltträffarmyndighetenuppnåsDet ettattgenom

medborgar-vidhandläggareifrågavarandeuppdragsavzal medeller
kontoret.

ellerhögst tvåregel haivarje handläggareskäl bör trepraktiskaAv
förungefärkan däremotanställninganställningar. En som-

fleramedkombinerasarbetstidenförnärvarande inom ramen-
uppdrag.

för dessalämpliga formerfinnasakblir huvudmannensDet att
uppdragsavtal.elleranställnings-
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Tillgången till personregister

Det förutsätts i gällande bara ingår ii princip denrätt att som
myndighetens organisation till uppgifter i dess olikatillgångges
personregister.

Genom det särskilda anställnings- uppdragsavtalet med deneller
eller de handläggare tillgångvid medborgarkontoret behöversom
till vissa registemppgifter för kunna utföra de aktuella arbetsupp-att
gifterna enligt samtjänstavtalet bestämmer enligt förslaget dennaman
personkrets samtidigt otvetydigt smidigtoch sätt.ett

Till myndighetsutövning räknas beslut utlämnande allmänom av
handling. Något förslag knyts myndighettillattom en person som en
med sådant särskilt avtal skall få beslutastöd nämntsettav som nyss

myndigheter lämnas inte i det följande.utlämnade till andrat.ex.om
handläggaren precis vid vanlig anställning hosDäremot har som en-

någon reglering myndighetensmyndighet närmare utöverutanen -
möjlighet lämna uppgifterinterna föreskrifter givetvis deatt ut som

denne själv delmyndigheten har viss begär attom en person om av
fråga upplysa den enskilde antaletdessa. Det kan attt.ex. vara om om

föräldrapenningdagar, den sjukpen-kvarvarande s.k. registrerade
ninggrundande inkomsten etc.

Delegering

uttryckligt lagstöd för samverkan mellan huvudmännenVi föreslår ett
vissa uppräknademyndighetsutövning i ärendegrupper.om

deti denna gäller det statliga områdetUppräkningen är närrapport
till polisärenden,inklusive försäkringskasseområdet begränsad

exekution och arbets-socialförsäkringsärenden, skatteförvaltning,
förmedling. länsstyrelsernasAndra statliga områden, t.ex. ansvarsom-
råde, omfattas inte förslagen.av

del förslag pådet gäller lämnasNär det kommunala området en
ochbyggområdet, miljö-ärendegrupper inom socialtjänsten, ochplan-

hälsovârdsområdet m.m.
uppräkningenEn tanke med den föreslagna modellen är att av

efter sig behövligt skall kunnalämpliga uppgifter hand det visarsom
till områden inomutvidgas antingen inom angivna områden eller andra

den offentliga förvaltningen.
förvaltningsuppgifterNärmare föreskrifter de statliga m.m. somom

regeringen. Ettfår delegeras skall enligt förslaget beslutas av
förordningsförslag fram.läggs
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till medborgarkontorärendenNya

följande ärendenområdetföreslår för det statligaVi att avm.m.
ellermyndighetsutövninginnefattarenklare slag moment avsom

vid medborgarkontor:skall utförasmyndighetsutövning ett

förmögenhetsbrott,enklareanmälningaremotta om
hittegods,hantera2.

jaktvapenlicenser,utfärda
utfärda4. pass,

användningtillställning eller tilloffentligtilltillstånd avge
offentlig plats,

explosivahandhatillstånd att varor,ge
spränglov,ge

bostadsbidrag,bevilja
bevilja bostadstillägg,

sjukvårdsförmåner,till10. intyga rättom
skatt förpreliminärinkomstâretjämkning underbesluta11. avom

studerande eller löntagare,skolungdom,
skattelängdtaxeringsuppgiftsregister,utfärda utdrag12. ur

skallkvarskatteavdrag göras,inga13. intyga attom
för fastighet,taxeringsbevisutfärda14.

A-skattsedel,utfärda duplett15. av
skatt,betalninganstånd medmedge16. av

deklarationsanstånd,medge17.
självdeklarationsblanketter,förtrycktautfärda18.

personbevis,utfärda19.
flyttningsamnälningar,registrera20.

arbetssökande,inskriva21.
flyttnings-försökanderesor inomersättning för22. bevilja ramen

bidrag.

följande ärendegrup-områdetkommunlaför detVi föreslår dessutom

per:

fördela platsernai barnomsorgen,platsanmälningaremotta om
erbjudanden plats,och lämna om

svenskfåinte kantill densocialbidragsärendenhandlägga2. som
pension,otillräckligpension eller har

enklare fall,bygglov ibevilja
handikappade,parkeringstillstånd förbesluta4. om

utbildning,gymnasialiför eleverinackorderingsbidragbevilja
fall.förmultningstoalett i enklaretillstånd tillge

18
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Överklagande

iöverklagasskall kunnavid medborgarkontorfattasBeslut ettsom
vanligt.ordning somsamma

förslagvårtenligtmedborgarkontorvidhandläggarenEftersom ett
vienskilde,den görgårbeslutfatta någrafårprincip inte emoti som

överklagas.kommerbeslutbedömningen det attär ytterstatt som
eventuellt kantvå situationerfrämstdet,viDet är, somsersom

beviljasdennågon ettDels änöverklaganden.till närleda somannan
detSprängämnesinspektionen, närt.ex.besvärsrätttillstånd harvisst

inteförmånviss ärframställningDelsspränglov. närgäller enomen
efterhandenskilde ioch den attbeloppetpreciserad till ansernärmare

sjukamnälan.vidlitet t.ex.erhållit förhareller honhan en

Kostnader

ickemedförasikt kansärskiltförslagenmedVi räknar att --
förunderlättaocksåkanDekostnadsbesparingar.oväsentliga

därefterförsöketsinomvidaretillshuvudmännen menatt ram,-
upprätthållaekonomiskaminskademedkanske permanent resurser-

tillmotivenihar belystsservice. Dettaoffentligmedborgarnäraen
aspekt kommadenna änförslag kanvåraMedförsökslag.års1994

förgrunden.imer
tilllederintekonkreta falleni deförslagenförAnsvaret att

läggsbesparingarlikaintekostnadsökningar storamotsvaras avsom
avtalsslutandepå deför närvarandeliksomlösningarvåramed

skefårFinansieringenblivande huvudmännen.dedvs.myndigheterna,
omprioriteringar deras resurser.avgenom
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2 Utredningens författningsförslag

2.1 tillFörslag lag utvidgad försöksverksamhetom
vid medborgarkontor

Härigenom föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

§ föreskrifter1 I denna lag sådan samverkan mellan statligges om en
myndighet, allmän försäkringskassa, kommun landstingeller etten en

fördär dessa varandras räkning utför enklare förvaltningsuppgifter
eller varandras lokaler ochutnyttjar personal, utrustning till utföraatt
sådana uppgifter.

förvaltningsuppgifter2 § Lagen gäller inte myndig-innefattarsom
hetsutövning och kan innebära sådana bedörrmingar den hand-attsom
läggande tjänstemannens saklighet och opartiskhet kan i frågasättas

uppgifter.med hänsyn till dennes övriga

inte3 § omfattar förvaltningsuppgifterLagen innefattarsom
ellerbeslut avslå avvisa framställning,att enom

tillstånd,beslut återkalla2. ettattom
rättelse eller omprövning beslut,av
beslut återkrav4. förmån, ellerutbetaldom av en
beslut enskilda eller i övrigtgäller åligganden försom avser

ingrepp i enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden.

Samtjänstavtal

4 § förvaltningsmyndighet, försäkringskassa,En statlig allmän enen
ikommun och landsting får ingå inbördes samverkanavtalett om

enlighet med 1 § samtjänstavtal.

5 § samtjänstavtal dels vilkaI skall närmareett parterna ange
förvaltningsuppgifter dels ekonomiska ochskall utföras, vilkasom
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för-utförandetviddemgälla mellanskallandra villkor avsom
valtningsuppgifterna.

framgåavtaletskall detVidare av
vidverksamhetenoch övervakaskallhuvudmännenhur styra

medborgarkontoret,
ochordnad,kompetensutveckling skallarbetsledning ochhur2. vara

verksamheten.informerasskallallmänhetenhur om

och haskriftligtsamtjänstavtalgiltigt skall6 § För ett varaatt vara
regeringen.godkänts av

dock längstavtalet,föreskrivits itidunder dengällerAvtalet som
gäller.lagså länge denna

stycket,6 § förstaenligtgodkännandeåterkallafår§ Regeringen7 ett
särskildaandrafinnsdetdet ellerförhållanden kräverändrade omom

för det.skäl
regeringenden daggällaupphöradärvidskallAvtalet att som

bestämmer.

Verksarnhetsrapporter

detskall påsamtjänstavtal sättträffatharHuvudmän8 § ett somsom
bedrivits.harverksamhetenhurredovisabestämmerregeringen

personregistertillgång tillMyndighetsutövning,

förvaltningsuppgifterdelvisellersamtjänstavtalet helt9 § Avser som
tilltillgångkrävereller ettmyndighetsutövninginnefattar som

träffauppgifternaförmyndighetdenskallpersonregister, svararsom
utföraskalldenmeduppdragsavtalelleranställnings-särskilt somett

myndigheten.anställd hosredaninte ärdenneuppgifter,dessa om

tilltillgångi fråga9 § fårenligtavtalsärskilt10 § Ett person-om
uppdragstagarenellerarbets-informationsådangällabararegister som

medförvaltningsuppgifterutföra deför kunnabehöver avsessomatt
avtalet.
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Delegering

§ fårenligt 9avtalomfattasuppdragstagareeller11 § Arbets- avsom
anförtrosfallenklareförföreskriver attregeringenvadenligt närmare

myndighetensi namn
skadegörelsebrott,tillgrepps- elleranmälningarta omupp

hittegods,1938:121enligt lagenärendenhandlägga2. om
enligtjaktvapeninnehatillståndenskildabevilja attpersoner

176,1973: 1vapenlagen
1978:302,enligt passlagenvanligautfärda4. pass

explosivaförvaringochförvärvtill innehav,tillståndbevilja av
explosivaochbrandfarliga1988:868lagenenligt varor,ämnen om

bevilja
anordna1993:1617ordningslagenkap.tillstånd enligt 2 att-

tillställningar,offentliga
anspråkilagkap.tillstånd enligt 3 att tasamma-

sprängningar,företaelleroffentliga platser att
bostadsbidrag,1993:737enligt lagenbostadsbidragbevilja7. om
bostadstillägg1994:308enligt lagenbostadstilläggbevilja om

pensionärer,till
sjukvärdsförmâner,tillutfärda intyg rättom

ibestämmelsernaenligtpreliminär skattjämkningmedge10. av
1953:272,uppbördslagen

bestämmelsernaskatt enligtinbetalningmedanståndmedge11. av
uppbördslagen,i

taxeringsuppgiftsregister,ellerskattelängdutdragutfärda12. ur
inte skallkvarskatteavdrag göras,utfärda intyg13. attom

fastighet,förtaxeringsbevisutfärda14.
A-skattsedel,utfärda duplett15. av

bestämmel-enligtsjälvdeklarationanstând medmedge16. att ge
kontrolluppgifter,ochsjälvdeklaration1990:325i lagen omserna

deklarationsblanketter,utfärda förtryckta17.
personbevis,utfärda18.

folkbokföringslagenenligtflyttninganmälanregistrera19. om
1991:481,

arbetsförmedlingen,vidarbetssökandeinskriva20.
199427förordningenenligtflyttningsbidragbevilja21. om

flyttningsbidrag.

får9 §avtal enligtomfattasuppdragstagareeller§ Arbets-12 avsom
i kommunensfall anförtrosför enklarevidare att namn
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handlägga socialt biståndärenden enligt 6 § socialtjänstlagenom
1980:620 till den inte kan få svensk pension eller har otill-som
räcklig pension,

2. anmälningar plats i fördelabarnomsorgen, barnom-ta emot om
sorgsplatser erbjudanden enligt socialtjänst-och lämna plats 14 §om a
lagen,

tillstånd förmultningstoalett enligttill hälsoskyddslagenge
1982:1080,

4. lämna ekonomiskt stöd till inackordering för elever i gym-
nasieskolan enligt skollagen 1985: 100,l

förbevilja bygglov enligt plan- och bygglagen 1987:105.
detaljplanelagt område,tillbyggnader enbostadshus im.m. av

förbevilja parkeringstillstånd handikappade.

i hinder vad13 § Vad ll och 12 §§ gällersägs utansom av som
författning.föreskrivs i lag eller annanannars

fråga delegering beslutanderätt från kommun enligt 12I om av en
i och §§ kommunal-§ skall dock tillämpas vad 6 kap. 33 34sägssom

föreskrifter.lagen 1991:900 eller i särskilda

i kraft januari 1996 och gäller till utgångenlag träder den lDenna
juni 1999.av

försöksverksamhet med2. Genom lagen upphävs lagen 1994:686 om
skall dock tillämpasmedborgarkontor. Föreskrifterna iden äldre lagen

före ikraftträdandetpå avtal godkänts regeringen denav nyasom av
lagen.
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2.2 Förslag till utvidgadförordning om
försöksverksamhet vid medborgarkontor

Regeringen föreskriver följande.

l § Arbets- eller uppdragstagare omfattas särskilt avtalettsom av
enligt 9 § lagen 1995:000 försöksverksamhetutvidgad vidom
medborgarkontor får anförtros de uppgifter i 11 §som anges samma
lag, med de begränsningar följer andra stycket.som av

Arbetsuppgifterna får endast i frågaavse, om
punkten sådana anmälningar snatteri, stöld,att ta upp som avser

åverkan eller skadegörelse,
punkten handlägga sådana ärenden tillgodsatt ettsom avser

värde högst 10 000 kronor,av
punkten bevilja sådana tillstånd jaktvapen inom denatt som avser

s.k. vapengarderoben och där intesökanden förekommer i något
belastningsregister,

bevilja sådana tillståndpunkten 4: enligtdäratt som avser pass
passregistret passhinder inte kan föreligga,

punkten bevilja sådana tillstånd inom polismyndighetenatt som
har tillstyrkts,

tillståndpunkten 6: bevilja sådana inom polismyndighetenatt som
har tillstyrkts,

bidragpunkten bevilja sådana barnfamiljer däratt som avser
bidragsgrundandehushållets sammansättning, den inkomsten och

okomplicerad,bostadskostnaden är
bevilja sådana bidragpunkten pensionärer medatt som avser

bostadsförhållanden,ochokomplicerade inkomst-
punkten utfärda sådana svenska medborgare,intygatt avsersom

EUEES-medborgare EUEES-medborgareeller familjemedlem till en
eller medborgare,annan

punkten 10: bevilja preliminärsådana jämkningaratt som avser
förskatt Skolungdomar, studerande och löntagare,

punkten bevilja det uppenbart11: sådana anstånd där är attatt
anstånd skall beviljas,

punkten 16: detbevilja sådana anstånd uppenbartdär är attatt
anstånd skall beviljas,

ensamstå-punkten 19: sådana anmälningaratt ta avser enupp som
ende eller hel familj flyttar till bostadsområde medettperson en som
permanentbostäder,

punkten sökanderesor.21: bevilja sådana bidragatt avsersom
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utvidgad1995:000i lagen8 §enligtredovisning§ En2 om
skriftligenskall lämnasmedborgarkontorvid senastförsöksverksamhet

kalenderåret.föregåendedetår och närmastvarjeden 1 avsemars

tillgäller1996 ochjanuarikraft den 1träder iförordningDenna
1999.juniutgången av
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3 Uppdraget

direktivVåra3.1

propositio-1994 anslutning tillRegeringen beslutade den 17 imars -
199394: 187Försöksverksamhet med medborgarkontor prop.nen -

särskild utredare medhemställan civilministern tillkallapå att enav
vilka förvaltningsuppgifteruppdrag kartlägga och analyseraatt

lämpligen handläggas vidinnefattande myndighetsutövning kansom
ingå förslag tilluppgiften skulle det utarbetamedborgarkontor. I att

nödvändiga förförändringar i lagar och förordningarde är attsom
sådan handläggning möjlig.göra en

1994:26 anförs följande.direktiven Dir.I

uppfattning flera remissinstan-idenRegeringen instämmer som
medborgarkontornämligen förutsätterframfört,har att enser

förvaltningenoffentliga skallhur dendelvis varasynny
lokal nivå. Regeringen deframför alltorganiserad, attanser

fortfarande finns ärende-det gällerrättsliga oklarheter närsom
myndighetsutövning utnyttjaspersonalhantering och genom som

statliga myndigheter, allmännakommuner,gemensamt av
landsting, kräver ytterligare analys ochochförsäkringskassor

överväganden.
de rättsligaanalyseraDen särskilde skallutredaren närmare

tillmedborgarkontorvidmöjligheterna utvidga verksamhetenatt
skallmyndighetsutövning. Utredareninnefattarområden som

vid remissbe-framförtsdärvid del de harsynpunkterta av som
medborgarkon-vidServicesamverkanhandlingen betänkandetav

1993:67.Dstor
inforrna-användningenutgångspunktUtredaren skall, med i av

möjligheter ochdemedborgarkontor, belysationsteknologi vid
begränsningar finns.som

inomärendetyperskall lägga förslag vilkaUtredaren ex-om
kronofogde- ochsocialförsäkrings-, skatte-,empelvis polis-,

lämpligaarbetsmarknadsområdena skulle kunna attvarasom
vidflera huvudmänpersonal förhantera med gemensam
ochmedborgarnas behovmed tankemedborgarkontor
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behövs.författningsförändringarföreslå deönskemål samt som
särskilt beaktaförslagutformningen sinavidskallUtredaren av

ochpå integritethögt ställda kravtillgodosebehovet attav
Riksarkivetmedskall samarbetaUtredarenrättssäkerhet.

på medborgar-tillämpning1990:782arkivlagensbeträffande
kontor.

området skallpolisiäradetförslag inommedUtredningsarbetet
prioriteras.

bilaga Iintagnahelhet finnsi sinDirektiven som .

till uppdragetBakgrunden3.2 m.m.

med-s.k.etableratshåll i landetpå fleradetår harUnder senare
uppgiftermed enbartmedborgarkontorvanligasteborgarkontor. Det är

längregåttfall harnågraförvaltningar. Ikommunalaolikafrån man
myndigheter,statligasamorganiseratellersarnlokaliseratoch en

skettharförvaltningar. Dettakommunalaförsäkringskassa ochallmän
dellåtithararbetsgivarnasamarbetandedeochså, en avatt en avvar

servicedisk.verka vidochanställda tjänstgörasina gemensamen
varje kontor.engagerad ienda kommunhafthar baraHittills enman

medverkat.hittillsharlandstingInga
civilmi-bemyndigadesjuni 1992regeringsbeslut den 25Genom ett

följa ochuppgiftmed1992:BCarbetsgrupp atttillkallanistern att en
för-förmedborgarkontormedutvecklingsarbetet attutvärdera m.m.

förvaltningen. Ioffentligadenmedkontaktermedborgarnasbättra
kanfrågorrättsligaanalyseraingickarbetsuppgifterna även att som

Arbets-medborgarkontor.vidsamverkarmyndigheterolikauppstå när
analys.sådanStatskontoret görasinuppdrog i atttur engruppen

berördatill deremitterades närmast1993:14Statskontorets rapport
till grundremissmaterialetjämtesedanoch ladesmyndigheterna m.m.

medborgarkontorvidServicesamverkanför arbetsgruppens rapport
1993:67.Ds

avtalträffakunnaskulle kommunernaEnligt arbetsgruppens rapport
allmänfrånförtsförvaltningsuppgifter, övervissa enatt somom

innebärochmyndighetstatligfrånochförsäkringskassa somen
anställdkommunalthandläggasskulle kunnamyndighetsutövning, av

medborgarkontor.personal vid
civil-beslutaderemissbehandlats,arbetsgruppensSedan rapport

arbetsgruppinrätta1993decemberden 21ministern att en ny
uppgiftmedl993:CCmedborgarkontor,förSamordningsgruppen

medborgarkontormedutvecklingsarbetetfortsattadetsamordnaatt
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Samordningsgruppen skall avsluta arbete densitt 30 junim.m. senast
1995, då förnyad ställning formernatill för det fortsattatasavses
samordningsarbetet.

I de riktlinjer länmats Samordningsgruppensägs skall tillattsom se
25-30 medborgarkontor etableras under femårsperiod.att Enen

viktig uppgift för till utvärderingär för-att attannan gruppen se en av
söksverksamheten kommer till stånd för regeringen, statligaatt
myndigheter och kommuner m.fl. skall kunna bedöma vad inrättandet

medborgarkontor eller liknande åtgärder får för effekter. denIav
uppgiften ingår det fram särskilt utvärderingsprogram.att ta ett
Programmet skall innefatta systematisk genomgång effekternaen av
för medborgarna och för verksamheten. I det sammanhanget bör enligt
riktlinjerna effekterna för den lokala konsumentverksamheten upp-
märksammas. Likaså bör effekterna service, ekonomi och resurser,
arbetsförhållanden, införlivandet teknik och kunskaper samtav ny nya
effekterna på den framtida utvecklingen utvärderas. Ytterligare en
uppgift för redovisa frågeställningarär offentlighet ochattgruppen om
sekretess, integritet och rättssäkerhet. Om försöksverksamheten ges

rättsliga förutsättningar, bör Samordningsgruppen särskiltnya
uppmärksamma dessa i utvärderingen. förstaEn frånrapport gruppen
kan förväntas i juni 1995.

Riksdagen har beslutat femårigt försök med stödettom av en
särskild lag 1994:686 försöksverksamhet med medborgarkontorom
fortsättningsvis kallad försökslagen, vilken har i kraft den juliträtt 1
1994 prop. 199394:187, 199394:KU39, rskr. 1993942392. Syftet
med försöksverksamheten ytterligareär kunskaper och erfaren-att
heter dels hur organiserat samarbete myndighetsgränserett överom
kan utformas, hurdels dialogen mellan medborgarna och myndig-
heterna kan fördjupas.

Försökslagen finns intagen bilagasom

3.3 Försöksverksamheten

Modeller och samarbetsavtal

försöksverksamhetenI det i huvudsak modeller för medborgar-är tre
kontor aktuella, nämligenärsom

sådana med enbart kommunal verksamhet,
2. sådana där kommuner, statliga myndigheter, allmänna
försäkringskassor och landsting sarnlokaliserar verksamheter men
där och för sin personal, ochvar en svarar egen
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uppdragpåkommunenmedborgarkontor, därintegrerades.k.3.
personal.sinuppgifter demskötermyndigheterandra genomav

kommunaltmedmedborgarkontorinrättahinderlagligaNågra att
bedömtsinteuppgifter harkommunalaenbartochhuvudmannaskap

harsamlokaliseringsmodellen ansettshellerIntemodell 1.föreligga
förutsättersamarbetesådantmodell 2. Etthinderlagliganågramöta

vilkenkommer överensinget än parterna omi attannatstort sett
ochförfogandetillskall ställasutrustning omteknisklokal, m.m. som

etc..hyrakostnadernafördelning aven
statligaexempelvisuppgifterskötaskall kunnakommunernaAtt

begränsningardebakgrunddäremot,har sommyndigheter mot av
modell 3.lagstödsärskiltkrävai KL,ställs ansettsupp

förbefogenhetkommunerna attdärför enFörsökslagen ger
allmänmyndigheter,statligamedsamarbetsavtaltid slutabegränsad en

sinkommunenlandstingeller attförsäkringskassa genomett om
vidserviceuppgifterochinformations-vissaförskallpersonal svara

myndighets-innebärafårdock inteuppgiftermedborgarkontoret, som
utövning.

myndigheternastatligade etc.indirektocksåFörsökslagen sägs ge
uppdrag.sådantkommunbefogenhet ettmotsvarande att engeen

stödmedkommunuppgiftermyndighetersm.flstatligaDe ensom
och intesittikommunenutför egetsigförsökslagen namntarav
bl.a.innebärDet attmyndigheternasuppdragsgivandei de namn.

skadeståndsansvarsekretess,frågaireglerkommunala t.ex. om--
iuppdragsverksamhetenpâtillämpligabliröverklagandeeller -

myndig-ursprungligadengäller närreglerdestället för annarssom
15.1993942187jfrfrågaiuppgifternautför s.heten prop.

landet.imedborgarkontorverksammatiotaldagifinnsDet ett
etableras.hållerfyrtiotal kontor attYtterligare ett

samarbets-någotträffatsinteemellertid ännuuppgift detharEnligt
försökslagen.stödmedavtal av

tjänsterAktuella

kanförsökslagennuvarandedenstödmeduppgifterDe avsom
verksamhet ärintegreradmedmedborgarkontorvidi frågakomma

myndighetsutövning,innehållerinteförvaltningsuppgiftervissa som
information,frågor,olikairådgivningenklare attstå för geattt.ex.

material.ochbroschyrerblanketter, annattillhandahållaatt
fåtänkaskanallmänhetenärendenkommunalaExempel som

bostads-siganmäladaghemskön,tillanmäla sig sommedhjälp är att
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sökande, boka tid i sporthallen, rådgivning i olika ärenden, t.ex.
hur bygglovansökan, fä med färdtjänst, fâ råd ihjälpgörman en
konsumentfrågor daghemsplats för barnen vilketAttetc. t.ex. en --

förvaltningsuppgift inkluderar myndighetsutövning gårär en som -
vanligt den ordinarie kommunala organisationen,som genom

exempelvis till medborgarkontoret speciallokaliseradgenom en
tjänsteman från förvaltningen i fråga.

Ärendetyper inom skatte- och kronofogdemyndighetenst.ex.
verksamhetsområden inforrnationsverksam-gäller allmän service- och

främsthet, lämna blanketter och upplysningar i anslutning tillatt ut ge
detta. också gälla viss upplysningsverksamhet såsomDet kan attannan

regelfrågor deklarationer ellerenklare besked i taxering,ge om m.m.
myndighetbesked vilken myndighet eller vilken hosom person en

sig till för få ytterligare information eller fåskall vända attsom man
också gälla tillgång till dataterrninaler,ärenden átgärdade. Det kan

allmänheten.avsedda för
försäkringskassansInom den allmänna verksamhetsområde kan

expeditionsuppgifter,verksamheten gälla lämnat.ex. att utrena
informationblanketter eller lämna broschyrer ochatt motsva-genom

föräldrapenningexempelvis pensioner, och sjukpenning.rande Enom
uppgift också hänvisningar till och förmedla kontaktviktig är att ge

myndigheten, också förmedla allmänmed den ansvariga attmen en
till eller vidvägledning hänvisning kontakt medoch rätt person

försäkringskassan.
verksamhetsområdearbetsförmedlingens det framförInom ärt.ex.

informationsuppgifter kommer i fråga. kan gällaallt Detsom
lediga platser helai Sverige och utomlands ellerinformation t.ex.om

utomlands,i Sverige och ungdomsutbyte, yrkesväg-utbildningarom
förstaformer studiestöd. En olikaledning och olika information omav

rehabilitering bör ocksåstöd finns i anslutning till utbildning ochsom
hänvisningar till dekunna En viktig uppgift kan också attges. gevara

försäkrings-många instanser sammanhanget,har i t.ex.ettsom ansvar
studiestöds-arbetsförmedlingen, Centralakassan, arbetslöshetskassan,

m.fl.nämnden
Några polisområdet kan bli aktuellaexempel uppgifter inom som

finna.förarbeten, såvitt vi har kunnatlänmas dock inte i försökslagens

31



Uppdraget SOU 1995:61

utredningsuppdragetförGränserna3.4

Huvuduppgijien

möjlighetkommun1994försökslagenGenom sagts enges som nyss
utföra någramyndigheteruppdrag andrasin personalatt avgenom

förvaltningsuppgifteroch frekventaenklaremyndighetersdessa merav
enklareallt frånhandlaalltsåkanservicekaraktär. Det att geomav

tillhandahållainformation ellerfrågor elleri olikarådgivning att ge
medhjälpa tilltillmaterialoch attbroschyrerblanketter, attannat

ansökningar.olikafylla i
sigdetemellertid röruppgifterdessaför ärGemensamt att om

myndighetsutövning.innebärinteförvaltningsuppgifter som
möjligheternarättsligadeanalyserahuvuduppgift attVår år att

områdentillmedborgarkontorvidverksamhetenutvidga som
myndighetsutövning.innefattar

Vi harvidsträckt.emellertidmyndighetsutövningför ärOmrådet
förområdetpåmyndighetsutövningsåanalysen sättbegränsat att,

lämnas§ RF8 kap. 3föreskrifteroffentligrättsligabetungande
fattadebeslutbetungandes.k.Myndighetsutövningdärhän. avgenom

bör förpersonal närvaran-myndighetensbeslutandedenandra än egen
vårt§se 3medborgarkontorvidförekommalämpligenintede

lagförslag.
inommöjligheternasiktehanddärför i första attAnalysen tar -

och KLstyckenatredjeoch§ andrakap. 6bl.a. 11för RFramen
vidförlagstödskapa§kap. 33och 6 att16 §3 kap.bl.a. -

innefattarförvaltningsuppgifterhandläggamedborgarkontor som
gynnande beslut,rutinmässiga,tämligeni formmyndighetsutövning av

lagförslag.§§ vårtoch 113enklare fall sealltså
från det ärförsökslagenutgår närmastinledningsvis attSom nämnts

medborgarkontor.driverpersonalsinkommunerna somgenom
föremellertid knappasträckerutgångspunktbegränsadsåEn en

vidmyndighetsutövningaspekternade rättsligaanalysanvändbar av
medborgarkontor.

myndigheterlikställa deställetblir iförUtgångspunkten att somoss
sigalltså tänkakanManmedborgarkontor.isamarbetaönskar

ocksåpersonalkommunalharinte bara utanmedborgarkontor som
försäkringskassor.frånellermyndigheterstatligafrånpersonal

för-minst iintemånga,praktikeniKombinationsmöjligheterna är en
lagförslag.§§ vårtoch 4söksverksamhet se l

remissin-mångaproblemrättsligapå delösningarLagtekniska som
integrera-myndighetsutövning i dengällerdetpekathar närstanser
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de modell försökslagen utgår frånsom kan därvid behöva kompletteras
med organisatoriska lösningar se 9 och 10 vårt lagförslag.

Avgränsningen uppdragetav

De personregister olika myndigheter har försom sin verksamhet är
emellertid regel inte åtkomliga försom någon denän harannan som

anställnings-ett eller uppdragsförhållande till myndigheten. Det
innebär förutsättningarnaatt för bedriva effektivatt samverkanen
inom den nuvarande försökslagstiftningens blir högst begränsad.ram

I utredningen vi det därför viktigtser även vårasom direktivom--uttryckligen inte den uppgiftenger sökaoss lösningaratt också för-situationer där det finns rättsliga hinderrent för effektiv hanteringen
sådana förvaltningsuppgifterav ligger utanför områdetsom för

myndighetsutövning. I propositionen 199394: 187 s. 12 sägs det för
övrigt förutsättningarnaatt för medborgarkontoratt skall tillgång till
dessa uppgifter bör klarläggas i det fortsatta utredningsarbetet.

I vår uppgift ingår det också lämna förslagatt vilka ärendetyperom
innefattande myndighetsutövning bör handläggas vidsom med-ett
borgarkontor med tanke medborgarnas behov och önskemål.

En kartläggning dessa behov och önskemålav fordrar emellertid en
ganska omfattande undersökning. Vi har inte det möjligtansett att
göra sådan kartläggning inomen för vårt uppdrag.ramen

I det här sammanhanget finns det därför anledning påatt nämnanytt
den civilministern tillsatta Sarnordningsgruppen,av har fått isom
uppdrag ekonomiskgöraatt utvärderingen verksamheten vidav
medborgarkontor. I sådan utvärdering innefattasen frågoräven om
medborgarnas behov och önskemål.

Däremot kommer någon särskildutan kartläggning ställningatt ta
till vilka eventuella vinster kan följa inte bara för densom -berörda myndigheten också förutan medborgarna vissattav en-tjänst får utföras också vid medborgarkontor.ett
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4 Utredningsarbetet

l Allmänt

Utredningen har aktivt medverkat i s.k. nätverksträffar förtre med-
borgarkontor Samordningsgruppen för medborgarkontorsom och
Civildepartementet och sedermera också Finansdepartementet anordnat
för de kommuner anmält intresse för medborgarkontorsprojekt.som

I samband med dessa träffar, har iägt Sigtuna,en iav som rum
Göteborg och i Helsingborg, har de deltagande kommunerna också
besvarat förfrågan från MBK-utredningen vilka problemen de kanom
identifiera, sådanaäven förvaltningsuppgifter innefattarom som
myndighetsutövning utförs vid medborgarkontor.

Utredningen har vidare besökt medborgarkontoren i Arjeplog,
Fränsta, Sölvesborg och Majorna i Göteborg. De först nämndatre
medborgarkontoren har på vårt uppdrag redovisat flera förteckningar

vilkaöver förvaltningsuppgifter de innefattaroavsettsom om-
myndighetsutövning eller inte fordrar tillgång till databaserade-
personregister.

Under arbetets gång har också fortlöpande kontakter tagits fleramed
andra de medborgarkontor verksammaär i dag.av som

Utredningens sekreterare har deltagitäven i Finansdeparte-en av
anordnad träff med företrädarementet för landets länsstyrelser om

länsstyrelsernas medverkan vid försök med medborgarkontor.
Utredningen har vidare haft informella kontakter med flertalett

myndigheter, särskilt JK, Datainspektionen, RPS, RFV, RSV och
AMS. Utredningens sekreterare och del utredningens experteren av
har besökt Kronofogdemyndigheten i Skaraborgs län, Skattemyndig-
heten i Värmlands län, försäkringskassans lokalkontor i stadsdelen
Rosengård i Malmö och i Varberg arbetsförmedlingen i Märstasamt
och i Varberg.

Utredningens sekreterare har besökt Statskonsult i Oslo. Förutom
sekreteraren har även del utredningens sakkunniga ochen av experter
besökt företrädare för Finska kommunförbundet och för Inrikesminis-
teriet i Helsingfors. Genom det norska Statskonsult och det finska
Inrikesministeriet har utredningen fått del den norska och finskaav
lagstiftningen på området.
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inomprojektgruppfrån denerhållitsocksåharmaterialOmfattande
för-driver1992årsedanNederländerna eniInrikesministeriet som

medborgarkontors-förmodelleralternativamedsöksverksamhet tre
verksamhet.

ManagementPublicOECDmedtagitsdessutomharKontakter
pågår iutvecklingdenmaterialVärdefullt över somParis.iService
förvalt-offentligadenförnyelsefrågailänderandra avnågra om

ochsmåförsåvälmedborgarkontorsverksamhetinräknatningen en-- därvid hämtatsharienskildadeförföretag gemenmedelstora som -
in.

sektornoffentligadeninomFörnyelsearbetet4.2

detbeskrivningöversiktligavsnittet avhärdetilämnarVi en
arbetetDetsektorn.offentligadenpågår inomförnyelsearbete nusom

dvs.sektorgränser,samverkan överförformerolikabl.a.berör
Medborgarkon-kommunerlandsting.ochmyndigheterstatligamellan

sådanpåexempelflerabara enförnyelsearbete ettdettai avärtor
sektorverksamheter.olikasamordning av

verksamhetStatlig

femårsperiodendenunder mersenasteharstatsförvaltningenInom
någonsintid änkortgenomförtsstrukturförändringaromfattande
samladeförstadetförvaltningsmyndigheterna togsfrågaItidigare. om

beslutriksdagens ett programstrukturfrågorna ompå genomgreppet
detadministrationen,statligadenminskningochomställningför av

kom-års1991ipresenteradesAdministrationsprogrammet soms.k.
199091:FiU37,bet.del II,199091:150,pletteringspropositionprop.

1990912390.rskr.
myndig-kundanpassaförformer atthittaVikten att nyaav

budgetpropositionårs1992iockså betonatsharverksamheterheternas
10.14bil.1992:100prop. s.

budgetpro-års1993enligtlänsstyrelsernakan nämnas attVidare
utvecklaytterligareskallf.5bil. 141992932100prop.position s.

sineffektiviserafortsätta attarbetssätttvärsektoriella samtsitt
bl.a.kravetbeaktandemedförvaltningsärenden avmedverksamhet

service.god
f.128bil.199394:1OOprop.budgetproposition s.års1994I

ocheffektiviseringförarbetetforsattadetinriktningenförredogörs av
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utveckling den offentliga förvaltningen.av Det långsiktiga syftet med
detta arbete är det skall bidraatt till kontinuerligt förbättrad pro-
duktivitet i verksamhet.statens Enligt propositionen skall länsstyrelser-

effektiviseringsarbete fortsättanas bil. 14 8.s.
I 1995 års budgetproposition prop. 1994952100 bil. 8 7 f.s.

konstateras det statsfinansiellaatt läget kräver fortsatta besparingar och
strukturförändringar i den statliga förvaltningen. I det sammanhanget
betonas fortlöpandeatt organisations- och strukturförändringar måste
genomföras inom den offentliga sektorn. Som exempel nämns verk-
samhetsförnyelse användning informationsteknik,genom samverkanav

sektorgränseröver m.m.
Det återkommer vi tillsenare under rubrikenstrax Gemensam

offentlig verksamhet.
För uppföljningen det pågående förändringsarbetetav har Stats-

kontoret regeringens uppdrag återkommande redovisaatt bl.a. resulta-
genomfördaten organisations- och strukturförändringarinomav stats-

förvaltningen. Utgångspunkten för Statskontorets arbete detär ovan
nämnda Administrationsprogramet. I nyligen lämnad delrapporten
Administrationsprograrrunets besparingsresultat redovisas delen
allmänna erfarenheter förändringsarbetet.av

Här kan också nämnas det i förordningenatt 1993:134 om
myndigheternas årsredovisning och anslagsframställning finns
föreskrifter med innebörd myndigheteratt under regeringen inom

för den budgetprocessen i den årligaramen resultatredovisningennya
skall redovisa hur har lyckats med förbättra kvaliteten.man att

Kommunal verksamhet

I betänkandet Aktivt folkstyre i kommuner och landsting SOU
1985:28 Demokratiberedningentog frågan hur de kommunalaupp
myndigheternas kontakter med medborgarna kunde förbättras. Ett
förslag kontakternaatt skulle kunnavar underlättas organise-om man
rade särskilda mottagningsfunktioner med god bemanning under hela
arbetsdagen.

Vikten hitta formeratt förav kundanpassanya myndig-att
heternas verksamhet vi nämnt betonades iäven direktivensom till
Lokaldemokratikommittén C 1992:01, Dir 1992:12. I kommitténs
uppgift ingick det överväga huratt de berördaär densom av
kommunala verksamheten skall få inflytande och kunna medverka i en
situation där valfriheten ökar och den kommunala verksamheten delas

i utförar- och beställarroller. I sittupp delbetänkande Sekretesslagen
i fri kommunal nämndorganisationen SOU 1992: 140 lade kommittén
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demedtill rättakommaförSekrL attändringartillförslagfram av
sekretessonrrâdeinomverksamhet ettuppstår närproblem ensom

ochbarnomsorgfallet närärsåsomnämnder t.ex.fleramellandelas
beställar-medorganisationeller inämndiintegrerasskola enen

dessockså hurkommitténberördedärmedsambandIutförarnämnder.
därmedborgarkontor,inrättamöjlighetenpåverkade attförslag

fäskall kunnasamhällssektorer gemen-olika enfrånserviceärenden
förunderlättadeförslagenmenadeKommittén atthandläggning.sam
förberedsförslagKommitténskontor.sådanainrättakommunerna att

samlad översynstörrepå avgörainriktningmed attnärvarande en
34.8bilaga1994952100SekrL prop. s.

arbetsgruppinrätta1994juliden 1beslutade att enCivilministem
kommunerförförutsättningarnautredauppgiftmed att1994:CC

delsvarandra,uppdragsverksamhetbedrivadelslandstingoch att
förstaiuppgifterhandläggningförpersonalvarandras avanvända

enskild.myndighetsutövning motgällerdethand när

verksamhetoffentligGemensam

ibehandlatsharserviceoffentliglokalsamordnadFrågan om
serviceoffentliglokalSamordningdepartementspromemorian av

i Västernorr-projektutvärderingoch ettSLOS-dokumentation av
1990:22.Dslands län

kommunberedningenochStat-behandlatsocksåharfrågan avDen
förbätt-sektorsamordning,förmedelLokalkontor ettbetänkandeti -

1990:72.SOUutvecklingregionalochservicerad
länsstyrelsernauppdragit1994september15denharRegeringen

medborgarkontor,Samordningsgruppenmed omtillsammansatt,
försäkringskas-allmännadeochmyndigheternasstatligadesamordna

medborgarkontor.medförsöksverksamhetenimedverkansornas
iRiksförsäkringsverketuppdragitocksådärvidharRegeringen

Arbetsmarknadsstyrel-försäkringskassorna,allmännamed desamråd
Riksskatteverket genomlänsarbetsnärrmderna samtgenomsen

läneni attkronofogdemyndigheternaochskattemyndigheterna
diskuterakommunerochlänsstyrelserberördamedtillsammans

medborgarkontor.vidmedverkaförförutsättningarna att
JUTrygghetsutredningenkort sägasnågotbör omHär även

uppgift överibl.a. atthar omUtredningen se1993:37.Dir.1993:05,
verksamhet attpolismyndigheternas genomtillbidrakankommunerna

kvarterspolisverk-förförfogandemateriel tillvissochlokalerställa
närkommunernaförrollvidgadövervägavidareskallDensamhet. en
ochfrågorliknandeochgatumarkupplåtelsetilltillståndgällerdet av
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det går kommunernaatt möjlighetom större organiserage atten
övervakning ordning och trafik.av

I delbetänkandet Trygghet brott i lokalsamhället SOU 1994: 12mot
har utredningen bl.a. kartlagt den rollfördelningennuvarande mellan
Polis och kommun aviserat vissa förändringar. Isamt utredningen
lämnas antal exempel tillståndett enligt utbredd uppfattningsom en
bland kommuner bör meddelas kommunen.stora Som exempel kanav

tillståndnämnas i ärenden explosiva parkeringstillstånd,om varor,
cirkustillstånd, tillstånd ställa containrar, tillståndatt till kiosk-upp
byggnad eller förlängning sådant tillstånd andra tillståndsamtav att
ställa utrustningar olika slag allmän plats inom kommunenupp av
s. 81, 88.

Enligt vad Trygghetsutredningen föreslår bör införas lokalt.ex. en
trygghetsplanering i kommunal regi, i samråd mellannära kommunen
och polisen. När det gäller sådana frågor kommunernas möjlighetsom

organisera övervakningenatt ordning och trafik meddelaav samt
tillstånd disponera kommunens markatt utredningen lämnaattavser
förslag i skede.ett senare

När det gäller rollförändringar mellan myndigheter bör också
inomnämnas Socialdepartementetatt IFO-enheten; dnr Sman

94419 för närvarande utreder förutsättningarna för inomatt ramen
för lokal försöksverksamhet föra över socialbidragshanteringenen

från socialtjänsten kommunen till försäkringskassan.m.m. Ut-
redningsarbetet, Örebropåbörjades hösten 1994, har initieratssom av
kommun och den allmänna försäkringskassan där. Syftet sägs attvara
få till stånd bättre samverkan och därmed effektiviseringen en av
såväl Över-det ekonomiska stödet rehabiliteringen enskilda.som av
föring socialbidragshanteringen tänkt skeär avtal mellanattav genom
socialtjänsten i kommunen och försäkringskassan. Det vidare tänktär

kommunen skall kassanatt förersätta utbetalda bidrag och för admini-
strationen dessa. En utredningsrapport förväntas vårenkan 1995.av

I det här sammanhanget kan vidare Socialdepartementetsnämnas
promemoria Hur blir finansiell samordning mellantre socialför-ett-
säkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst Ds 1994:15, lettsom
fram till lagen 1994:566 lokal försöksverksamhet med finansiellom
samordning mellan socialförsäkring, hälso- sjukvårdoch och social-
tjänst prop. 199394:205. Med lagenstöd den kan allmänav en
försäkringskassa, landsting och kommun kommaett överens atten om
föra ekonomiska för berörda sektorers verksamhetsamman resurser
till s.k. finansiell Den för för-en gemensam ram. som ansvarar
söksverksamheten också för kostnaderna för de delaransvarar av
berörda sektorer skall ingå i försöksverksamheten. Vilka områdensom

skall ingå i försöksverksamheten får själva kommasom parterna
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förstaskall iFörsöksverksamhetenangiveninomöverens ram.enom
kommu-organisation,fristående ettfrånhandhashand parternaenav

allaföreller parterkommunenochlandstinget ettbildatnalförbund av
beställarförbund.benämntledningsorganfriståendegemensamt

ambitionregeringens attdetbudgetproposition ärsägs attårs1995I
stimuleraeffektivare attverksamhetenoffentliga genomdengöra

Ett33.8bilaga100199495:prop.sektorgränser s.samverkan över
medförsökdeverksamhet ärsådanexempel nämns ensom

sjukförsäkringenvården,förfinansielladet ansvaretsamordning av
därviduttalarRegeringen attredovisats.socialtjänstenoch nysssom

samverkanökadinitiativ prövaytterligare attpositivt enden ser
femårigaDenmyndigheter.statligaochkommunerlandstingmellan

1994juliden 1inleddesmedborgarkontormedförsöksverksamhet som
ochstatligsamordningsådanpåexempel av.ett ensomanges

verksamhet.kommunal

jämförelserInternationella4.3

underfortlöpandeår gett utunderOECDÖversikterdeI senaresom
1993Surveysedevelopments t.ex.Publictiteln management

i depågårsektornoffentligadenförnyelsearbete somredovisas det av
NyaCanada, Japan,Australien,också ii Västeuropaländerflesta men

dessamångaiinnebärFörnyelsearbetetUSA. avochTurkietZeeland,
verksam-sådanafårverksamhetenoffentligadenbl.a.länder att

tillhänförSverigeiviformersådanasigellerhetsinslag somtar
småför deunderlättainriktningenfalldel attärImedborgarkontor. en

andraIallmänna.detmedkontakterderasiföretagenmedelstoraoch
myndig-medkontakterunderlättainriktningenfall mansatt varär

heterna.
delocksåredovisas1993:67Ds enrapportCivildepartementetsI

litteratur-lämnasmedborgarkontor samterfarenheterinternationella av
rapport.departementetsi3bilagasehänvisningar

nämndaibeskrivsförsökellerprojekt nudeMånga somav
med-kommunalaiverksamhetkommunalbarapublikationer avser

myndighetsutövning.inslagochborgarkontor utan av
deemellertid överattMBK-utredningen är seiinriktningVår

kommunalastatligasåvälintegreraförfinns sommöjligheter attsom
innefattarförvaltningsuppgiftersådanainklusive somverksamheter

medborgarkontor.imyndighetsutövning ett
omfattarprojektsådanabaradärförredovisas somföljandedetI

statligbådealltsåtakunderhuvudmän ettfleraförverksamheter -
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och kommunal verksamhet och också innefattar visssom en--
myndighetsutövning.

Vi har valt länder: Finland, Norge och Nederländerna.att ta treupp
I fråga ROSA-projektet i Danmark hänvisas till avsnitt 7.4.1om

i följande.det

4. 1 Finland

Bestämmelser medborgarkontor finns i lagen den 10 septemberom
1993 serviceenheter för kundbetjäning vidom gemensamma gemen-

serviceenheter inom den offentliga förvaltningen lag 802samma nr
och i Statsrådets beslut år kundbetjäning vidsamma om gemensamma
serviceenheter inom den offentliga förvaltningen beslut 847.nr

Lagen, trädde i kraft den 1 oktober 1993, del detärsom en av
programbeslut den 7 maj 1992 förnyelsen dentogssom om av
offentliga sektorn. lagmotivenI inrättandetsägs att av gemensamma
serviceenheter för myndigheterna fyller två funktioner. Dels detär ett
viktigt led i utvecklingsarbetet förbättra produktiviteten ochatt
serviceförmågan i förvaltningen, dels kan sådana enheter trygga
servicenivân också på sådana där antalet serviceenheterorter egna
minskas ekonomiska och andra orsaker.av

Genom lagen har det därför gjorts möjligt för myndigheterna inte
bara samarbeta vid sådan serviceenheteratt utan attgemensamma
också avtalsvis uppdra varandra sköta del förvaltningsupp-att en
gifter 1 § använda sina anställdas arbetsinsats och andrasamt att

för sköta sådana förvaltningsuppgifter de i fallvanligaattresurser som
inte för §.4 Ett avtal ordnande service kan ingåsävensvarar om av
så enskild i avtalsparts tjänst får iatt ären person som en annan
uppdrag sköta viss uppgift eller viss service § iatt 1typen aven
Statsrådets beslut.

Det primära syftet med lagen förutsättningarskapa förär att
serviceenheter för lika tillgång till tjänster iatt tryggagemensamma

olika delar landet, hänsyn till behov effektiviserakundernas ochtaav
resursanvändningen inom den offentliga förvaltningen 1 §.

För tillgodose nämnda ändamål får myndighet enligtatt nu en
nämnda paragraf bemyndiga myndighet med dess med-atten annan
givande sköta vissa förvaltningsuppgifter. Bemyndigandet sker genom
uppdragsavtal, s.k. samserviceavtal. Följande begränsningar gäller
därvid. Förvaltningsuppgiftema får inte förutsätta ändamålsenlig-
hetsprövning, ha ekonomisk betydelse kunna förknippaseller medstor
tillgripande tvångsmedel. Vidare gäller den myndighet harattav som
fått bemyndigandet vid skötseln den förvaltningsuppgift förtsav som
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gäller denskyldigheterochrättigheteralla deockså haröver somgetts
bemyndigandet.harmyndighet gettsom

myndigheterkommunalastatliga ochbåde samtgäller förLagen
förvaltningsmyndigheterstatliganämligenprivaträttsligavissa organ,

samkommuner,affärsverk,kommunalakommuner,affärsverk,och
församlingarfolkpensionsanstalten,samarbetsorgan,kommunalaandra

skötersamfundprivaträttsligasamfälligheterkyrkligaoch samt som
§.uppgifter 2offentliga

huruppdragsavtalskriftligtträffaskallMyndigheterna ett om
skalluppgifteröverföringenordnad eller hurskallsamservicen avvara

vilkentillräckligtvidaredetskallavtalet noggrantI angesgöras.
med tankeviktigaomständigheter ärandraochgällerservice det som

mom..3 § 1serviceproduktionenpå
myndig-tilluppdragsavtalettillåtetinteDet är annanatt engenom

ansökanlämnabefogenheter utansådanaföra atthet över ensom
ellerbeslutfattatredanelleravslå den rättaellerprövning ettattatt

Sådanabetalatsharredanförmåntillbaka ut.krävaatt somen
bemyndigan-myndighetdenutförasalltid gettskalluppgifter somav

mom..det 2
förteckningdetaljerad överocksåskalluppdragsavtaletI anges en

vidpersonalenuppgifter i demochpersonregistervilka ensom
förtsuppgiftersköterpersonalochserviceenhet somsomgemensam

sköteranvända. Denfårtillmyndighetfrån somöver annanenen
myndighetdenrättigheter gettharuppgiftersådana somsomsamma

förbjudetDetpersonregisterlagen. är attoberoendebemyndigandet av
personregistersamkörninginnebärregisteranvända sättett avsom

gällersamserviceninompersonalenFöruppgifterna i dem. sammaoch
hansregisteransvarige ochför densekretessbestämmelser som

tillregister begränsasanvända attskallavtalet rättenanställda. I att
förkrävsuppgifterochpersonregistersådanagälla endast som

använderhur ettbestämmasuppdragetskötseln samt sompersonenav
efterutplånasskalluppgifternahurochidentifieraspersonregister

mom..kundbetjäningen 3
arbets-arbetsordningen,hurbestämmasvidareskallavtaletI

samservicenandraochmedräknad,ledningen somarrangemang
förvaltningsuppgifteröverföringVidgenomföras.skallförutsätter av

fastställasavtaletiskall detmyndighettillmyndighetfrån annanenen
överfördaföljerövervakaroch attstöder, samtavtalsparternahur styr

personalenhuri avtaletbestämmasvidareskalluppgifter sköts. Det
informerasallmänhetenhurutbildasochuppgiftenin i samt omsätts

påställasbörkvalitetskravinte deförservicenordnandet att somav
mom..4rättsskydd äventyraskundernasochservicen
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De förvaltningsuppgifter myndigheterna med de inledningsvissom
nämnda begränsningarna får uppdra varandra utföra har inteatt

inärmare lagen. Den preciseringenangetts har överlåtits på Statsrådet
beslutaatt om.

Enligt beslutet får i huvudsak följande förvaltningsuppgifter före-
komma inom för den kundbetjäningen:ramen gemensamma

Beviljande och betalning förmåner falli de iav som avses
lagen bostadsbidrag,om
lagen avbytarservice för lantbruksföretagare,om
lagen studiestöd,om
lagen moderskapsstöd,om
lagen tryggande underhåll för barn,om av
lagen barndagvård,om
lagen kommunal hemvårdshjälp,om
barnbidragslagen,
militämnderstödslagen,
sjukförsäkringslagen,
lagen utkomstskydd för arbetslösa,om
lagen frontmannapension,om
lagen bostadsbidrag för pensionstagare och socialvårdslagen.om
Behandling och avgörande tillstånd avgiftsnatur.av av
Ändring beloppet för förskottsinnehållningen.av
Mottagande skatter och avgifter.av
Utfärdande intyg anteckning iöver offentlig förteckningav en en
eller offentligt register och lämnandeett uppgifter ellerav
utfärdande utdrag eller kopior offentlig handlingav ur en samt
mottagande avgifter i samband med dessa.av
Bestyrkande riktigheten hos underskrift och kopiaav en en av en
handling.
Registrering kunder och tidsbeställningar.av
Distribution och försäljning publikationer, kartor, blanketterav
och andra trycksaker, bandinspelningar och andra upptagningar.
Vanliga kundbetjäningsuppgifter kan jämföras med desom
uppgifter räknas i punkterna 4-8 information ochsom samtupp
rådgivning gäller myndigheternas verksamhet och service.som
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4.3.2 Norge

i offentligförsökmedborgarkontor finns i lagenBestämmelser omom
januari 1993.kraft sedan den 1förvaltning 1992:l3, i

både statliga ochalltsåhela den offentliga sektorn,omfattarLagen
myndigheter 2 §.kommunala

funktionella ochutvecklamålet med försöketlagenI ärsägs attatt
förvaltningenoffentligadriftsformer i denorganisations- ocheffektiva

ochförvaltningsorganenuppgiftsfördelning mellanlämpligsamt en
förbättrasärskilt framhållsmålförvaltningsnivåer. Ett är attannat som

bästaskapamedborgarna ochtjänsteutbudet tilloffentligadet att
resursutnyttjande §.1möjliga

begränsningarfår med vissaFörsöken
landstinget ellerbestämmelserna hurfrånavvika staten,om

sin verksamhet,organiseraskallkommunen
skallförvaltningsuppgifternahurbestämmelsernafrånavvika om

och kommunenslandstingetsmellanfördelas statens, organ,
gällerkontrollbestämrnelserfrån de statligamedges undantag som

och 4 §§.3och kommunernalandstingen
Statskonsult initieratregeringenlagen harMed stöd ettgenomav

dessaoffentliga sevicekontor. I prövasmedförsöksprojektflertal
sektorer förmyndigheter ellermellansamarbeteförolika formernu

i dagfinnsoffentliga tjänster. Dettillgång tillunderlätta kundernasatt
ioch Lötentvå i Porsangerförsöksprojekt,sju avservarav --

tillgång tillgeneralistmodell krävers.k.tillämpningen somav en
dessa bådanärvarande tillämpas ipersonregister. FörADB-baserade

tillståndtidigare lämnadepåbyggerADB-lösningarförsök avsom
Datatilsynet.

generalistmodellen.beskrivsföljandeI det
delsmyndigheterna,dels mellanavtalbyggerModellen, som

myndigheterflerainnebärpersonalen,myndigheterna ochmellan att
personalkundmottagning bemannasetablerar avsomgemensamen

myndigheter.för samtligaärendenhandläggai princip kansom
myndighetermed deuppdragsavtalindividuellaPersonalen har som

kvar sinasamtidigtharservicekontoret. Detjänsteutbudet iförsvarar
pennitterademyndighetrespektive ärantällningar hosordinarie men

påMedarbetarnaanställningen.följeruppgifterfrån de avsom
uppgiftermed deuteslutandesåledesarbetarservicekontoret som

medfördär. Detverksamhetenlämpliga för attmyndigheterna ansett
till ADB-tillgångreducera sinfåri servicekontoretmedarbetareen

på såanställdeller hon sättmyndighet han är atti densystemet som
vidskall utföravederbörandetjänstertill detillgången somanpassas

servicekontoret.
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Varje myndighet väljer inom sitt verksamhetsområde de tjänsterut
kan lämpliga för kundmottagning. Tanken ärsom vara en gemensam

det skall sådana tjänster kunderna ofta efterfrågar, såatt attvara som
det blir ekonomiskt försvarbart lära medarbetarna vidatt upp
servicekontoret, och också kundernas behov tillgodoses. skallDetatt
vidare sakligt motiverat lägga tjänster till medarbetare vidatt utvara
Servicekontor saknar allmän utbildning inom vederbörandesom en
myndighets verksamhetsområde, och bara har praktisk rutinbeskriv-en
ning följa.att

Med hänsyn till kravet rättssäker handläggning det enligtären
modellen inte aktuellt föra sådana uppgifter kräveratt som en
skönsmässig prövning till servicekontoren. Två skäl har anförts. Det

medarbetarna saknar djup iär sina kunskaper respektiveena om
myndighets sakomrâde. Det andra intedet kan uteslutasär att att
medarbetarnas arbete inom flera sakområden kan komma inverkaatt
på själva skönsprövningen.

Vidare gäller tjänsterna skall utföras i servicekontoret påatt samma
i fackmyndigheten och efter dennessätt skriftliga instruktion.som

Ingen de tjänster kan bli aktuella skall fordra upplysningarav som
från andra myndigheter fackmyndigheten själv, dvs. informations-än
underlaget för den enskilda tjänsten utvidgas inte förhållandei till vad

gäller vid ordinarieden handläggningen.som
Enligt modellen utför medarbetaren vid servicekontoret tjänsterna

för myndighet gången.en
Försöksverksamheten servicekontormed i kommunerna har under

hand ärendemässigt utvidgats. Det har bl.a. medfört de kon-att
cessioner Datatilsynet tidigare meddelat rörande användningensom av
vissa kommunala och statliga ADB-register behövthar ändras.
Datatilsynet har emellertid invänt servicekontoret ii fråga Lötenom

modellen strider sekretessbestämmelserna och i januariatt motnu
1995 hänskjutit frågan för avgörande till Lovavdelningen vid Justis-

Politidepartementet. Något frånbeslut i frågan departementet ellerog
regeringen föreligger inte detta skrivs.när

försöksverksamhetenI i Löten deltar Arbetsförmedlingen, Skatte-
myndigheten, Försäkringskassan kommunen. Tanken medoch
verksamheten varje generalist vid servicekontoret skallär sagt attsom
kunna betjäna allmänheten för samtliga myndigheter. Tjänsterna består
huvudsakligen i allmän individuell informationoch frågoratt ge
från allmänheten del enklare ärendehandläggning. Följandesamt en
tjänster fordrar tillgång myndigheternastill olika registersom- -
ingår i verksamheten.

På arbetsförmedlingens område: registrera arbetssökanden,nya
journalföra dagpenningsökanden, registrera sökanden till AMO och till
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yrkeserfaren-ochsökandens utbildningregistreraAMO-utbildning,
lediga platser.förmedlaregistrera ochheter,

födelsenummerkort ochområde: skrivaskattemyndighetensPâ ut
upplysningtaxering, lämnabevisbostadsbevis, skriva ut omom

registrera faderskap,skattekort,kopiaskrivapreliminärskatt, ut av
beräknadöd,registrera någonsföräldraansvar, nyttregistrera

detsamma.och lämnaskattekort ut
eller kontonum-registrera adressområde:Pâ försäkringskassans ny

adress eller kontonummer,tillfälligförsäkrade, registreraförmer
rehabilite-sjuk- ochför dag-,utbetalda beloppfrågor omsvara
betalatsbelopp haroch visstochringsersättningar när utettomm.m.

pensionutbetaldfrågorhar skickats,närsamt omsvarapengarna
på ADB,ansökningar ersättaregistrerabarnbidrag,och m.m.om

kostnadsfriförställa kortsjukresor,samband medikostnader ut
någonsrörandeändringaruppgifterregistrerasjukvård, m.m.om

avgifterpreliminäraandrapreliminärskatt ochanställning, registrera
för deneller kontonummeradressregistrerasjukpenning, somsamt ny

har pension.
individuell in-ochallmänlämnaomrâdet:kommunalaPå det

ärendenförberedaärendehandläggningenklareformation attsamt som
upplysningarlämnasocialhjälpen,inombidragekonomiskt omom

informerastorlekbeloppetsutbetalning,sista m.m.,
nämnd-ochnämnderverksamheten,kommunaladen omomom

ledamöter m.m.

Nederländerna4. 3

skildafördelad mellanNederländernaiverksamhetallmännas ärDet
verksamhetenkommunalanivå. dennationell Iochlokalorgan

medanomkring 60service,offentligall procent,erbjuds merparten av
bådeolikatiotalmellanfördelas jämntserviceresterande ett organ
m.fl.arbetsförmedlingarförsäkringskassor,nivå:nationelllokal och

organ.
ledning iunderNederländernaitillbaka harårSedan antal avett

Binnenlandse ZakenMinisterieInrikesministeriethandförsta van
sektornsoffentligadenförbättrasyftei gång iförsökflera attsatts

medborgarna.service till
i kommunerministeriets regiigenomförsnärvarandeFör sex

Iför service.produktionsmodellerförexperiment prövaatt ex-
engelskimedborgarkontorförmodellerolikaperimenten prövas tre

in-nämligenGSC,Service Centre,Governmentöversättning
förmedlingskon-Point Model,InformationTheformationskontor
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för särskildakontorModel ochThe Mangementtor Account
Groups.Clustering by Clientklientgrupper

harallmänhetenModel kännetecknasInformation PointThe attav
myndig-kontakten meddär den förstacentral kontaktpunkt, tasen

frågorinformation, dvs.förmedlauppgiftendaheten. Kontorets är att
tillhandahållasamtidigttill myndighetenallmänhetenfrån utan att

tillsitt direktsedanMyndigheten lämnarservice.någon svarannan
allmänheten.

service tillprincipenpåModel byggerManagementThe Account att
manager.kontakt theendaskallallmänheten accountges genom en

vidgeneralistentillhandahållsservicenMålsättningen är att av
möjligt påutbudså brettUtgångspunkten hakontoret. är ettatt som

generalistenfårförvaltningsomrâden. Härigenomfleraeller ettett
receptions-vidvanligtansvarsområde ärän ettstörre annarssom
ytterligareskall behöva någonintemedborgarenTankenarbete. är att

behöverbakomliggande myndighetenfall dendetkontakt. För
kontakt, inte medborga-för dennageneralistenskallkontaktas svara

ochfrån myndighetenförmedlar sedanGeneralisten svaren m.m.ren.
för medborgaren.klargörsför dessaockså attsvarar

GroupsClustering Clientsmed modellen äridéncentrala attDen
verksamheter medborgarkon-ocholikamyndigheternasaktuellade

olikabehovanpassning sker efter deså atttorets engrupperas om
växlakommerserviceuppgiftemamedförhar. Detklientgrupper attatt

således sittklientgrupp fårVarjemedborgarkontoren.mellan eget
består,myndighetsorganisationenursprungligaDenmedborgarkontor.

behovtillgodseför vissnedbantad formi att aven gruppsenmen
service.

myndigheternas allmänhetenssåvälförsyftetförsökenI är att som
antaletmyndigheterna, minskamellan delssamarbetetökabästa dels

Tankenallmänheten. ärmyndigheterna ochkontakter mellan att
effektivare. Enochanvändarvänligarebådeservicen därigenom blir

arbets-mellansamarbetetanke förts fram är t.ex.att ettsomannan
formerför olikaockså skallförmedlingar och socialbyråer sätta stopp

missbruk.av
informationskontor.medmodellenkommunI prövasen

förmedlingskontormodellen medkommunerI prövas somtre
vattenföretag Postenochsamverkan med el-inkluderar samtäven en

dessatrañkföretag. Ituristverksamhet ochfall medoch i något ett av
offentligamellan densamverkanförsök medförsök ingår även ett

social-kommunensarbetsförmedlingar,privataarbetsförmedlingen,
job centre.i s.k.arbetslöshetsförsäkringsnänmdenochkontor ett

Ettklientgrupper.för vissakontorförsök medtvâ kommunerI görs
andrahandikappade. Detochtill äldreservicelämnarkontorenav
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kontoret fokuserar sin verksamhet arbetslösa och de medmot gruppen
sociala problem.

Projekten utvärderas för närvarande.
Enligt MBK-utredningens uppfattning innehåller den nederländska

medborgarkontor åtskilligt förvärde den fortsattatypen av av
utvecklingen medborgarkontoren i Sverige. Vi förutsätter delattav en

de nederländska uppslagen och erfarenheterna sålunda handtasav om
förstai hand Samordningsgruppen för medborgarkontor. Sålundaav

kan förhållandena i Nederländerna väl värda studium.närmareettvara
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5 Svensk offentlig förvaltning i ett

historiskt perspektiv

5.1 En sektoriserad offentlig förvaltning framväxer

Ett medborgarkontor i enlighet med den modell 1994 årssom
försökslag bygger pâ förutsättasägs delvis på hur denen ny syn
offentliga förvaltningen skall organiserad, framför allt lokalvara
nivå. Tanken med medborgarkontorsverksamhet tidigareär,en som

den handläggande tjänstemännensagts, skallatt för förvaltnings-svara
uppgifter inom vitt skilda förvaltningsområden på både den statliga
och kommunala sektorn. Tillämpningsomrädet för försökslagen har
bl.a. därför begränsats till sådan förvaltningsuppgifter intesom
innefattar myndighetsutövning.

I det här avsnittet lämnas därför kortfattad historisk beskrivningen
svensk förvaltningsorganisation, statlig kommunal.av som

För redogörelsenärmare hänvisas till Olof Peterssons m.fl.en
böcker Förvaltningspolitik, 2 upplagan, 1993, och Kommunalpolitik,
2 upplagan, 1994, där dessa och andra närliggande frågor behandlas
utförligt.

Staten

Ser till hur den offentliga organisationen faktiskt kommitman att
indelas i Sverige, det framförär allt organisationsprincipertre som
dominerat, nämligen den territoriella, funktionelladen och den
sektoriella. En beskrivningnärmare dessa principer lämnas iav
avsnittet 7.2.

I historisk perspektiv kanett för enkelhets skull säga attman
utvecklingen kännetecknas allt längre gående specialisering inomav en
den offentliga förvaltningen. För några hundra år sedan fyllde de
relativt offentliga fanns många funktioner.organ som

Under medeltiden och början 1700-talet låg rikets centralaav
ledning i händerna på kungen och dennes råd. Kungen verkade genom
fogdar, vilka inom sina fögderier hade skiftandemängd uppgifter.en
De skulle inte bara driva in skatt och förvalta kronans egendom utan
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denövervakaefterlevdes,befallningarochbudockså till attse
ochövervakaresande, väg-uppsikt överordningen, övaallmänna

landsbygden,hantverkhandel ocholagabeivrabrobyggnaden,
förplägnad,ochförläggningkrigsfolkssörja förvid tingen,närvara

jordsinskötakontrollera allmogens sätt att osv.
statsstyrelsenfickOxenstiernaAxelochAdolfUnder Gustav

statsför-centralaDenregeringsform.1634 årsformerfastare genom
ochkollegiermyndigheter,kanslier,iorganiseradesvaltningen

ämbeten.
i landetlikatillämpadesmaktenoffentligadensäkerställaFör attatt
iregionalt stats-mellaninstansocksåinrättades ett organen --

regeringen.underställtdirektlandshövdingeämbeteorganisationen, ett
lands-Underenhet.administrativockså länetföljdeDärmed som en

ochfjärdingsmänlänsmän,fogdar,verksammalokaltlyddehövdingen
fast överreformdenna etthäradsskrivare. Genom statentog grepp

regionerna.
tillembryotexpeditioner,antalidelasKanslierna ettsenare upp

omvandlasår 1840departementalreformenViddepartement.dagens
undansedanharDepartementensju departement.tillexpeditionerna

politikenoffentligadenförändringardetillundanför anpassats som
kommit tillhardepartementinneburitbl.a.hargenomgått. Det att nya

uppgifter.ändradeellerfåtthardepartementgamlaoch nyaatt
innebarsekelskiftetkringdecenniernagenombrottIndustrialismens

infrastruk-växandesamhälletsförsig ansvaretbl.a. togatt staten
särskiltinrättandetambitioner ettärdessaåterskenEtt t.ex. avtur. av

vidåtagandenexempel utgörEtt statenshandelsdepartementet. annat
tillframleddehälsovården ettochsocialpolitikentid inomdenna som

exempel.flergivetvisfinnsregeringsnivå. Deteget organ
sammanfattnings-expansion kanoffentligaårhundradetsDet senaste

inrättats.haroffentligamängdinneburithavis att organsägas nyaen
sättförvaltningsuppgifternade somfall hardel sammaI nyaen -

redananförtrottsgäller departementendetbeskrivits närnyss -
inneburituppgiftstatligfall harandraImyndigheter.befintliga nyen

förvaltningsorgan.tillkomsten nyttettav
märkbarspecialisering ärökadutvecklingenhistoriskaDen mot en

frågaibaraalltså intestatligadennivåer inom omalla apparaten,
denexempel kan nämnasSom attmyndigheterna. nuvaran-statligade

därarbetetinnebärdepartementenför attorganisationsmodellende
givetvistankenbärande är attsakområden. Deniskerhuvudsakligen

effektiviteten.ocksådärmedochkompetensenöka
samordning.ökade kravtilllettsiniharSpecialiseringen tur

samordningsmi-särskildharregeringennuvarandeden t.ex.Inom en
Statrådsberedningen.kansli,statsministernsinom egetnister utsetts
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Kommunerna

I längre historiskt relativtperspektiv kommunernaärett en ny
företeelse. moderna kommunerna landstingen har sittDe och ursprung
i 1862 års kommunalreform. finns det längre ochDäremot en mer
indirekt tradition lokala vissa områden självamenigheter inomattav
sköter sina självstyrelsefor-angelägenheter. De äldregemensamma

förekom fyra territoriella nivåer: landskapet, häradet,merna
socknen och byn. Med Gustav enande riket ochVasas av en ex-
panderande statsmakt gick de regionala självstyrelseorganens själv-

förlorad. regeringsformständighet till delar Genom 1634 års kanstora
för förvaltningenheltsäga nästan överatt staten tog ansvaretman av

regionerna.
underviss lokal självstyrelse bestod ändå de kommandeEn

främst landsbygdens förhållanden.århundradena och berörde Merpar-
under den tiden jordbruksbefolk-invånarna tillhörde härten av

häradena.ningen. Självstyrelsen lâg på socknarna och
under den här perioden i många avseendenStäderna ettvar organ

stadens förvaltning gick ofta varandra. Stadenför Statens och istaten.
isina privilegier, praktiken inordnad i denhade visserligen men var

Stadsstyrelsernas beslut fordrade för sinstatliga förvaltningen.
giltighet ofta landshövdingens samtycke.

Sammanfattningsvis kan konstateras mellan statligt ochgränsenatt
ofta oklar.den här tidenkommunalt under var

i börjande strömningar 1830-talet iSom följd runtav omaven
kommunreformer, höjdeskrav pâ också i SverigeEuropa rösterom

Genomlokala självstyrelsen. kommunallagar-för stärkande denett av
självstyrelsen lokal nivå.organiserades och regional Fyra1862na

församlingar, kommunersjälvstyrelseorgan inrättades: städer,typer av
konstruktioner.och landsting. De tvâ sistnämnda var nya

Statligt och kommunalt

helst,fri associationLiberalismen såg kommunerna vilken somsom
organisk delmedan konservatismen betraktade dem snarast avsom en

staten.
mellan dessaför kompromiss1862 års kommunallagar uttryckär en

föreningslags privatbåda ståndpunkter. Kommunen här bådeär en
inteområde. kommun kanoch del En t.ex.statens som enen av

frånavvikerförening fritt upplösas och ändras. En kommun t.ex.
självverksamhet. Dennaandra delar den byggerstaten attgenomav

beskattningsmakt ochkommunal självständighetdubbelhet egen-
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fåttefterhandskontrollformerolikastatlig överhöghet somgenom av
del bl.a. iför kommunernasåterspeglasbestående konsekvenser -

obligatorisk sektor.frivillig ochiuppdelningen enen

kommunIntegration stat -

tillvid den här tideninskränkte siguppgifterflesta kommunersDe
vidgas. Desuccessivtfolkskoleundervisning, skullefattigvård och men
industriali-prägladeskommunalrefonnenefterföljdeårtionden avsom

demokratisering.ochurbaniseringsering,
ochstatligt blevkommunalt ochmellanGränserna mermer
växandereglerasverksamhet komflytande. Kommunernas ettatt av
regeringriksdag ochbestämdaförordningarlagar ochsystem avav
minskadstad och landmellangamla motsättningensamtidigt ñck den

ochmellanhomogenisering, delsparallellabetydelse. Denna stat
berättigatochland, gjorde detstad ochkommun, dels mellan mer mer

offentlig sektor.talaatt om en
huvudsakligensågsoch lokaltmellan centraltFörhållandet ettsom

ändamålsenligtförarbetsfördelningsproblem. Detpraktiskt statenvar
påfannsförvaltningsenheter redanlokalasig debegagnaatt somav

isjälvstyrelsetradition,lokalförankrade ifastochplats, envarsom
lokaladministration.statligheltinrättastället för att en ny

med kommunernasamhället skulle byggasstarkaDet somupp
grund.

Är lösajärnvägsbyggande förikommunerna1870 attengageras
tillMassintlyttningenkommunikationer.bristfälligaproblemet med

ikommunaltleder till1880-taletstäderna under ett engagemang
deför lösarenhållning och badhuslatrinhämtning,vattenverk, att

gasledningargatubelysning,Gatuutbyggnad,problemen.hygieniska
angelägenheter,kommunalaviktigaocksåelektricitetsverk blevoch

årstadsplanelagbiblioteksverksamhet. Enochbrandväsendelikaså
städernasför klaramarkpolitiska instrument1907 kommunerna attgav

ikommunernatid engageradeArbetslösheten undertillväxt. samma
mellankrigs-för understöd. Underformeri olikanödhjälpsarbeten och

bostadsnämnderbarnavårdsnämnder,nykterhetsnämnder,tiden gavs
sociallagstift-i den växandecentral rollhälsovårdsnämnderoch en

ningen.
landstingensutbyggnad blevsjukvårdensochFolkhälsoproblemen

uppgift.
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Organisationslösningar

Med utökade uppgifter krävdes kommunaländrad organisation. Deen
små landskommunerna hade sitt i den gamla sockenin-som ursprung
delningen ansågs inte uppgifterna.mäkta med de Storkommuns-nya
reformen år 1952 och kommunblocksrefonnen år 1962 genomfördes
för dels bilda funktionsdugliga förvaltningsenheter, dels åstadkom-att

effektivitet stordrift.ma genom
Expansionen den offentliga sektorn nådde sin kulmen underav

1960- och 1970-talen och kom inte i första hand inomägaatt rum
statsförvaltningen i kommunerna landstingen.ochutan

Under 1970- och 1980-talen ökade sysselsättningen i kommunerna
sålunda med 70 Där fanns år 1991 000drygt 700över procent.
anställda. Landstingen ökade samtidigt med 100 tillän procentmer
440 000 anställda. Expansionen i kommuner och landsting har nu
bromsats hade 730 000Kommunerna anställda och landstingenav. ca

anställda år320 000 1994.ca
statsanställda,Och antalet under 1970-talet ökade med 17som

1980-talet minskat försthar under med till7procent, procent ca
1991 och sedan ytterligare390 000 anställda år till följd av senare

bolagiseringar personalinskränkningar.och Staten hade den år 1994
anställda.250 000ca

alltsåmitten 1990-talet har vi omkringI 1,3 miljoner offent-av
liganställda Sverige, minskning medi 13 på 10 år.procentcaen

expansionenstatligt styrda kommunala ledde tillDen sin tid
blev olika formerproblem. Lösningen decentralisering och försökav

organisatoriska lösningarmed alternativa frikommuner ochsom
kommundelsnämnder. stela kommunalaDen organisationen ersattes
också i kraft januarilagstiftning trädde den 1ny KLgenom ny som
1992 med frihet för organisera sin verksamhet.kommunerna atten

5.2 Sektorisering och sekretess

En invändning integrerad verksamhethar sådanrests mot somsom en
försökslagens få del sekretess-handläggarna kommerär att att av
belagda uppgifter verksamhetsområdena och det iinom de olika att en
sådan situation förs från detinte går undvika uppgifternaatt att ena

informationsutväx-verksamhetsområdet till det andra någonäven om
ling inte får enligtske SekrL.

sekretessreglerna iDen beskrivna situationen frågan omnu reser
SekrL har sådan effekt på myndigheternas verksamhet arbets-atten

samlasuppgifter från sinsemellan olika verksamhetsområden inte får
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avsnittetinledning till det tidigarehos tjänsteman se även omen
offentliga sektorn, 4.2.förnyelsearbetet inom den

bakgrundsbe-avsnittet kortfattaddärför i det härVi lämnar en
emellan.förhållande myndighetersekretessregleringen iskrivning till

redovisning läm-huvudsak på denframställning bygger iVår som
Corell m.fl.handlingar, 1988, ochAllmännaAlf Bohlin i avavnas

3 uppl.,1980 års lag med ändringar,tilli Sekretesslagen, Kommentar
1992.

för begränsninggrundertryckfrihetsförordningensDet är av
sekretessregleringenhandlingsoffentligheten styrsom

utgångspunkt i de i 2 kap.ordnade medi SekrLSekretessreglerna är
handlingsoffentlig-för begränsningengrunderna2 § T F angivna av

motiverakunna0rd de skyddsintressenmed andraheten, ansettssom
handlingsoffentlighet.huvudregelnfrånundantag om

handlingsfriheten begränsasfårangivna bestämmelsenEnligt den
hänsyn tillpåkallat meddet ärom

eller mellan-förhållande tilldessrikets säkerhet eller statannan
organisation,folklig

valutapolitik,penningpolitik ellerfinanspolitik,centralarikets
. tillsyn,inspektion, kontroll ellerverksamhet förmyndighets annan.

eller beivra brott,förebyggaintresset att.
ekonomiska intresse,allmännasdet

. förhållanden,ekonomiskaellerenskilds personligaskyddet för

.
djur- ellerintresset bevara växtarter.att.

deutformningensekretessgrundernaredovisadeDe styr avnu
sekretessreglerna.materiella

denefterväsentligtSekrL har i alltBestämmelserna i grupperats
2-10 kap. i SekrLstödjer sig pá,sekretessgrund de motsvararsom

skyddsintressena.nämndasåledes de ovan
sällanbestämmelserenligt SekrL:sinnebär sekretessenDet att mer

stället till verksam-knyts imyndigheter. Denknyts till namngivna
visslåses tillregleringenså undvikshetsområden. Pâ sätt att en

förvaltningsorganisation.
mellan olikamyndigheter ellerockså mellangällersekretessAtt

någotsåledes inteinnebärmyndighet,inomverksamhetsgrenar en
förvaltningsorganisationen.ändringar ihinder för göraatt
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med verksamhetsområdenPoängen sekretessen knuten till äräratt
sådanajust organisationsförändringar skall kunna vidtasatt utan att

behöva några genomgripande i SekrL.ändringargöra
sammanhanget myndigheter det statligaI det här kan nämnas att

omrâdet inom ganska vida rättsliga själva bestämmerramarnumera
organisation 198687:99. Det innebärsin interna se attom prop.

verksarnhetsgrenar inombestämmelserna sekretess mellan olikaom en
m.fl.myndighet i viss mån fått mindre aktualitet Corell 70.s.
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myndigheterLagstyrning6 av

Myndighet1

Är del myndig-myndighet ellermedborgarkontorett en av enen
kanske baraEller detdet flera myndigheterhet eller ärär en

på någotolika slag samverkaroffentliga myndigheterlokal där av
långtgående sättmindreellermer

viktigasteåterfinns i åtskilliga lagar. Demyndighet ärTennen
för tolkningenockså betydelseoch FL. Det harTF, SekrLRF, av

används vidareenligt datalagen. Detregisteransvarigärvem som
för JO:s och JK:sanställning ochoffentligi lagen avgränsaattom

tillsynsornråden.
myndighet enligt dennaför vad innebärredogörelseEfter en

in vadi detta avsnittvi utgöralagstiftning kommer som anses
förvaltningen. sker bak-kommunala Detdenmyndighet i moten

modeller medborgarkontortänkbara förfleragrund att avav en
kommunalt administrativtregi ellerkommunalpåbygger ett

försökslagen.huvudmannaskap

Regeringsformen1

myndighet.innehåller ingen definitionRF termenav
myndighet inteuttrycketkap. 2 och framgår dockAv 11 7 att

deochriksdagendvs.beslutande församlingarna,omfattar de
kommunfullmäktigvår anm..dvs.kommunala representationerna

myndigheter däremotbetecknas i RFSom
regeringen,-
domstolarna,-

statliga förvaltningsmyndigheterna,de-
förvaltningsmyndigheterna.de kommunala-

vissalyder enligt lagförvaltningsmyndigheternaBland de statliga
andra lyder underAlla detvå under kyrkomötet.under riksdagen och

stycket.kap. 6 § förstaregeringen 11
användes ordetregeringsformförslag tillGrundlagsberedningensI

allainteomfattade baraochi vidsträckt betydelsemyndighet en
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statliga och kommunala med undantag för de nämndaorgan nyss
beslutande församlingarna också privaträttsliga subjekt. Enutan
myndighet beskrevs där varje offentligutövarsom organ som

Till ledning förmakt. gränsdragningen kring ordet myndighet hän-
visade Grundlagsberedningen till myndighetsutövning den defini-som
erades i äldre förvaltningslagensden 3 § SOU 1972:15 122. Is.
konsekvens härmed föreslog beredningen privaträttsligtävenatt ett
subjekt anförtros offentlig förvaltningsuppgift skulle betraktasensom

myndighet.som en
Beredningens förslag genomfördes dock inte i denna del.
Grundlagsberedningens förslag således påbyggde detatt artenvar
verksamhet avgörande för begreppet myn-avgränsaattav som var

dighet inte de organisatoriska dragen. sådant betraktelsesättEttyttre,
brukar funktionellt.karakteriseras som

däremot sin utgångspunkt i rättssubjektTar ärattman som
organiserade i privaträttsliga former aldrig kan bli myndigheter enligt
RF 1973:90 233, uttryck för organisato-prop. RF etts. ger snarare
riskt förankrat myndighetsbegrepp Offentligse Lena Marcusson,ex.
förvaltning utanför myndighetsområdet, 1989, 109, 110 och 112.s.

inkluderar sålundaEnligt doktrinen uttrycket myndighet som nyss
domstolar, förvaltningsmyndigheter och regeringen, inte desagts men

beslutande politiska församlingarna riksdag, landsting, kommun- och
kyrkofullmäktige eller rättssubjekt organiserade i privaträttsli-ärsom

former, eller har majoritetsin-kommunenäven staten ettga om
flytande, och skulle ha fått i uppdrag utföraäven attorganetom

förvaltningsuppgifter.offentliga Till förvaltningsmyndigheter räknas
rättssubjekt de all-också fristående den typ representerasav som av

försäkringskassorna Petrén Ragnemalm, Sverigest.ex.männa
grundlagar, 1980, 12 uppl., 36 f.; Holmberg Stjernquist, Grund-s.
lagarna tillhörande författningar, 1980,med 55.s.

utgångspunkt för också Strömberg i sinEn allmän tolkningen ger
Myndighet och myndighetsutövning Förvaltningsrättsliguppsats

tidskrift Enligt Strömberg kan myndighet del1972, 233.s. en vara en
organisatorisk uppdelad ienhet. Den kan ocksåstörre varaav en

frånunderavdelningar. Vad skiljer myndighetsom en annanen
organisatorisk lagar och andra författningar brukarenhet är att
anförtro vissa uppgifter eller viss kompetens ochmyndigheten atten
de beslut fattas inom den tillräknas just myndigheten, inte densom

avdelninghelhet vari myndigheten består och inte heller denstörre
eller funktionär fattar beslutet.som

myndigheterVid avgörande vilka enheter bör betraktas somav som
enligt rättsliga kompetensfördel-bör Strömberg bygga denman

fördelningen med verkningarningen, särskilt då beslutanderättav
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bärareallmänheten. Varje organisatorisk enhet ärmot av egensom
blir då myndighet.kompetens

Tryckfrihetsförordningen1 .2

myndighet.legaldefmitionnågonheller TF harInte av
villedefinition delssådananfördesskälDe attmot manvarensom

dels det integrundlagarna,myndighetsbegrepp ienhetligtha attett var
statliga ochvilkafullständig uppräkningmöjligt göraatt aven

myndigheter.kommunala ärorgan som
offentlig-delmyndighet blir denklassasNär ett avsom enorgan

handlingsoffentligheten,tillämplighetsprincipen närmast avsersom
ochregleras i TFoffentliga handlingar. Dendeldvs. rätten att ta av

SekrL.
myndighetsbegreppsåledes tillHandlingsoffentligheten knyts samma

fallersådanainnebäranvänds i RF. Det attt.ex. somorgansom
förvaltning inteoffentligmyndighetsomrâdet utövarutanför men som

iomfattar regleringenDäremotregleringen.omfattas denav -
riksdagen,myndighetsregler uttryckligen äventill RF:smotsats -

församlingar kap. § TF.kommunala 2 5beslutandeochkyrkomötet
myndighet uttrycket organordetvid sidan ävenTF användsI av

deSå i 2 kap. 8myndighetsorganisation.inom t.ex. som avseren
myndighetsorganisationtillhöradär tvâsituationer sammaorgan anses

handlingar sänds emellankräveroffentlighetsintressetdär att sommen
med Avgörandesamband utväxlandet.i ärredanblir allmännadem

förhållande myndigheten ii tillsjälvständiga ärhur organenpass
f..197576:160 151övrigt prop. s.

exempel självständighet:följandepropositionenI ges
överklagbart beslut,i fattar ettett egetorgan namnom-

ifrågavarandeinnebärochyttrande självständigt attett avgesom-
definitivt skiljer sig från frågan,organ

har vissegendom,visssjälvständigt förvaltarett organom-
eller i övrigt kanekonomiskhandlingsfrihet inom angiven ramen

ochfaktiska självständigtvissa åtgärdervidta eget ansvar.

Sekretesslagen1.3

tystnadspliktoch reglerhandlingsoffentligheteniInskränkningar om
finns SekrL.verksamhet ii det allmännas

tillämpningsområ-utvidgningmotsvarandeinte baraDär görs aven
utvidgning-också ytterligarem.fl. i TFdet till riksdag utanorgan som
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området för handlingsoffentlighet kap. 8 §. sålunda1 Där sägsar av
vad föreskrivs i TF del handlingar hosrättatt att tasom om av en

myndighet skall tillämpligai delar gälla också handlingar hos de organ
i särskild bilaga till lagen, i den mån handlingarna hörsom anges en

till den verksamhet där. Enligt SekrL skall de i bilagannämnssom
nämnda jämställas med myndighet SFS 1992:319, 1775;organen
1993:337, 609.

Någon definition begreppet myndighet vad redo-änannan av som
visats i det föregående innehåller således inte heller SekrL.

Den redovisade bestämmelsen innebär alltså i korthet deattnu
inte omfattas bestämmelser handlingsoffentlig-TF:sorgan som av om

het ändå kommer omfattas dessa, ifall de finns med i bilagan.att av
Från den januari 1995 jämställs1 kommunala företag i vilka en

kommun eller landsting rättsligt bestämmande inflytandeutövarett ett
med myndighet prop.199394:48.

Förvaltningslagen1 .4

I motiven 198687:80 57 till FL förvaltnings-prop. sägs atts.
myndighet jfrdär 1 § har innebörd i RF och i principsamma som
i 1971 års förvaltningslag.

privaträttsliga uppgifter innefattarFormellt harorgan som som
myndighetsutövning blir därmed aldrig automatiskt likställda med
förvaltningsmyndigheter. framgår följdlagstiftning tillDet bl.a. FL,av

enskildalagen 1986:1142 överklagande beslutt.ex. om organav av
med offentliga förvaltningsuppgifter 198687:39 63.se FLprop. s.
gäller således inte för sådana organ.

heller kan enskilda uppdragstagare sådanaInte arbets- eller hos
automatiskt få personlig myndighetsstatus. Särskildaorgan egen

lagbestämmelser krävs i så fall, kap. 6 § SekrL där1t.ex. manse
med myndigheter jämställer person på grund anställning ellersom av
uppdrag hos myndigheten, pâ grund tjänsteplikt eller annanav
liknande grund för det allmännas räkning deltar eller har deltagit i
myndighetens verksamhet. varje myndighetEn sak är attannan
precis juridiska definitionsmässigt förutsätts handlasom personer

sina arbets- eller jfr den nämndauppdragstagaret.ex.genom nyss
artikeln i beskrivningen för-Strömberg avsnittet 6.1.1 ochav av
valtningsorganisationen i avsnittet 7.2.
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Datalagen1

registeransvariga enligtBåde fysiska och juridiska kan varapersoner
det myndig-datalagen 1973:289. lagmotiven framgårAv ävenatt

Myndighets-registeransvariga 1973:33 119.heter kan prop. s.vara
datalagssammanhang.därför betydelse ibegreppet blir central ävenav

myndighetsbegreppfinns ingen anledning datalagensDet att anta att
itillämpas RF, TF,skulle skilja sig från det myndighetsbegrepp som

Datalagen med kommentarer,Kring Wahlquist,SekrL och FL se
581989, s.

anställningoffentlig6.1.6 Lagen om

i LOA.ligger till grund för regleringenmyndighetsbegreppRF:s även
huvudsak bara för arbetstagare hos 1enligt § iLOA tillämpas l

myndigheterna under regeringen,myndigheter, 2riksdagen och dess
dess 4kyrkomötet och myndigheter3inräknat domstolarna, samt

Det gäller reglernaförsäkringskassorna.de allmänna t.ex. om
2214-21 §§, âtalsanmälandisciplinansvarbisysslor § och7 om

m.fl. skiljande från arbetsuppgifter 31 §.polisanställdas§ och
eller försäkringskasseanställdstatsanställdinnebärDet att en

kommunanställdmedborgarkontor i tilltjänsteman vid motsatsett en
lagfäst disciplinansvar jfr Hinn Aspegren,arbetar under ettt.ex.

132 ff.1994,Statlig anställning, s.
kommer till längrekommunanställda det, tillbakafinnsFör som

kollektivavtal 11 § 94.i ABdisciplinansvarfram, ett
strejker och andra arbetskontlikter23-29 LOAReglerna i om

kommuner landsting m.fl.ochoffentliga sektorn,gäller hela den även
hälso-periodiskaLikaså omfattar föreskrifterna i 30 §2 §. om

landsting.ochundersökningar också arbetstagarna kommunerhos

JustitiekanslernsJustitieombudsmännens och6.1.7

tillsynsorrtråden

och JK:slOzsockså för bestämmamyndighet användsTermen att
tillsynsområden.

förmed instruktion1986:765och lagenEnligt kap. 6 § RF12
gäller JO:s1992:1605ändradjustitieombudsmänRiksdagens senast

omfattarverksamhet ochoffentligtillsyn sålunda dem utövarsom
be-och andratjänstemänkommunala myndigheter,statliga och
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fattningshavare vid dessa myndigheter andra innehar tjänstsamt som
eller uppdrag varmed följer myndighetsutövning, såvitt dennaavser
verksamhet.

Och enligt lagen 1975:1139 Justitiekanslerns tillsyn ändradom
1987:916 och JK-instruktionen 1975: 1345, ändrad 1991:1708senast
omfattar JK:s tillsyn statliga myndigheter, tjänstemän och andra
befattningshavare vid statliga myndigheter andra knutnaärsamt som
till statlig myndighet och innehar tjänst eller uppdrag varmedsom
följer myndighetsutövning, såvitt angår denna deras verksamhet.

lagmotiven framgår avsiktenAv myndighet här skall haäratt att
betydelse i SOU 1975:23 och 197576:KU22RF bet.samma som

197576:52 och Ds Ju 1974:20.samt prop.
Offentlig förvaltningI Marcussons utanför myndighetsornrådet s.

152 f. lämnas utförlig redovisning JO:s och praxis, detJK:s nären av
gäller har med myndighet, vissavgöra, göraatt attom man en om en

såuppdragstagare skall i hög grad knuten till myndighet attanses en
han omfattas förekommer itillsynen och myndighetsutövningav om
och utanför formella myndighetshierarkin.den

6.1.8 kommunala förvaltningen,Närmare den dessom
myndigheter

Vad kommunala myndigheterär

Frågan myndighet myndig-vad respektive underärom som organ en
eller den speciallag-het i kommunala sammanhang KLavgörs av

stiftning kan gälla kommunerna.som
Riberdahl bakgrund bestämmelserna i gamla kommunal-har mot av

Förvaltningsrättsliglagen 1977:596 och i TF behandlat frågan i
självständighettidskrift, 1987, 193 ff. Enligt honom gradenärs. av

hos avgörande kriterium. Med självständighetenettett somorgan
utgångspunkt blir kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga

i mening, enligtnämnder tvekan kommunala myndigheter TF:sutan
Riberdahl.

utgår från bestämmelsen i kap.sitt Riberdahl sedan 3I resonemang
självständiga beslut fick12 § gamla kommunallagen, enligt vilken

delegeras ledamot i vederbörande nämnd eller tilltill utskott,
tjänsteman i kommunen. beslut kunde inte denDessa överprövas av

denämnd delegeringen. Delegaten dock bundengett avsom var
delegationen och hanriktlinjer nämnden kunde ha ställt föruppsom

också återkallamåste anmäla delegeringsbesluten. Nämnden kunde
delegeringsuppdraget.
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i dennadelegatenrimligaste tolkningenRiberdahl denEnligt är att
myndig-ingår iegenskap kommunaltsin utgör ett ensomorgan,

tolkning kommersådannämnden. Genomhetsorganisation, dvs. en
ochdiarieföringfrågaeffekter ii sak orimligaifrån t.ex. omman

enligt 15 kap. SekrL.registrering
8 §i 2 kap.självständighetskravetRiberdahl,bör, enligtDäremot

fråga allmännaidet innebäruppfyllt med allt vadTF omvaraanses
i dettainverkarMyndighetsbegreppetoffentlighet.handlingars

register ellerfrågan det krävsenbartsammanhang separataom
detmyndigheten. Detunderordnade görför dediarier ärsomorgan

enligt Riberdahl.alltså inte,
och utskottförekommer,mån sådanai denPartssammansatta organ,

nämnden.delutskottnärrmd. Ettunderordnade äralltidär avenen
någondå inteberedningsuppgifter och intarenbartregel har deSom

ochförvaltnings-de fåttnärrmden. Harställningsjälvständig gentemot
betraktasbör de däremotdelegeringverkställighetsuppgifter genom

Kaijser2 kap. 8 § TF seenligtsjälvständigt underorganettsom
bedömningliknande506. En1983KommunallagarnaRiberdahl: s.

enligtkommunalt beredningsorgan,varje formförbör göras av
blandadetjänstemannaberedningar,Arbetsgrupper,Riberdahl.

ellerförtroendevaldaochtjänstemänbeståendeberedningar av
olika nämnderföreträdare förbeståendeberedningsgrupper av --

Attskall således bedömas lika.motsvarandeellerledningsgrupper -
faktiskt kanberedningsorgan utövaeller ettarbetsgrupp renten

Riberdahl,avgöranden enligtkommunala bör,inflytandebetydande
enligt TF.myndighetsfråganbedömningenroll vidnågoninte spela av

kommunalainom deneller enhetersjälvständiga organ
myndighetsorganisationen

myndighetsidanTF vidanvänds ivi tidigare harSom termensagt av
förmyndighetsorganisation attinomockså uttrycket organ en

tvåmellansändshandlingarfallhandlingsoffentligheten deireglera
därmyndighetsorganisationtillhöra mensammaansesorgan som
vidoffentliga redanblirhandlingarnaoffentlighetsintresset kräver att

utväxlandet.
anslutningigrundlagskommentarRagnemalm i sinPetrén säger

erbjuderspeciellt problemi TFaktuella bestämmelsernatill de att ett
itveksamtkandetorganisationen, därkommunalasärskilt den vara

myndig-särskilduppfattabliromfattning olikavilken att som enorgan
härvidlagKriteriet är395.myndighet s.delhet eller enen avsom

beslut.fattasjälvständigthar rätt attorganetom
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När det gäller självständighetsrekvisitet i kap.2 8 § TF får enligt
Petrén Ragnemalm omständigheterna i det enskilda fallet ofta stor
betydelse. En enhet bara har beredningsuppgifter torde, ävensom om
därvid förekommer visst mått beslutsfattande, interegelett av som

självständig i förhållande till den enhet fattar myndighetensanses som
slutliga beslut. För enhet skall självständig i förhållandeatt en anses
till till vilket det förslag eller yttranden krävs,ett attorgan avger
enheten besitter särskild kompetens bedömningar, stårgöraatt som
det mottagande till buds. Samma enheter inom myndighetorganet en
kan i slag ärenden självständiga förhållandei till varandraett av vara

icke beträffande andra ärenden 399 f..s.men

Kommunallagen 1991:900 förändrathar inte läget

Nya i kraftKL, trädde den januari1 1992, vi tidigaresom ger som
kommunerna frihet organisera nämndarbetet se 3 kap.sagt, stor atten

3-4 §§.
Det enligt 3 kap. 9 § uppgift för fullmäktige ställning tillär att taen

vilka nämnder skall finnas, uppgiftsfördelningen mellan dem ochsom
de skall verka central eller nivå.lokal Här den politiskaom avses

organisationen. Undantag bara för de fall något särskiltgörs ärannat
föreskrivet.

Av kap. § framgår3 13 KL kommunstyrelsen övrigaochatt
nämnder huvudregel beslutar hur de förvaltningarnasom om egna
skall Här den administrativa uppbyggnaden prop.ut. rentse avses
1990912117 49.s.

På det specialreglerade området kravet det skall finnas ellerär att en
flera ansvariga nämnder för fullgöra de uppgifter enligtatt som
respektive lag ankommer på kommunen. Det innebär ingen delatt av
den specialreglerade verksamheten får falla utanför styrelsens eller

nämndsannan ansvar.
Uppgifterna inom visst specialreglerat område kan vidareett

fördelas flera nämnder. Det exempelvis möjligt inomär att
socialtjänsten särskildainrätta äldreomsorgsnämnder eller särskilda
äldre- och handikappnämnder med för både sociala ochansvar
medicinska insatser. Ett exempel kan samordna vissaärannat att man
delar utbildningsväsendet med kommunal verksamhet, t.ex.av annan
inom det sociala området eller kultur- och fritidsområdena. På så sätt
blir det inrättabl.a. möjligt särskilda barn- och ungdomsnämnder.att

Reglerna medger också uppgifterna fördelas så, eller fleraatt att en
nämnder för produktionen vissa tjänster andra nämndersvarar av
och s.k. utförarnämnder och beställarnämnder inrättas.att
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Reglerna innebär dock inte den grundläggande indelningenatt i
självständiga nämnder har upphört. Med stöd 6 kap. 33-38 fårav
ärenden inom nämnd tidigaresätt delegerasen tillsamma som ett
utskott, ledamot eller ersättare eller anställden hos kommunenen att
besluta på nämndens ivägnar visst ärende eller vissett en grupp av
ärenden. Vad inledningsvis kommunalasom myndighetersagts ochom
handlingsoffentlighet enligt sekretesslagen gäller alltjämt.

6.2 Myndighetsutövning

Även myndighetsutövningtermen väl belystom är i antalett
lagar, lagmotiv, rättsfall och doktrinuttalanden, kan den naturligt-
vis upphov till tolkningssvârigheter i denge praktiska tillämp-
ningen.

Vi redovisar i avsnittet något hur definieras främsttermen iom
RF, FL, BrB och skadeståndslagen, också i LOA, i lagenmen om
rättsprövning vissa förvaltningsbeslut i deav tidigaresamt
nämnda författningar berör JO och JK.som

Det har i huvudsak innebörd i all den nämndasamma nu
lagstiftningen. De ändamålssynpunkter varit vägledande i desom
olika lagarna skiljer sig emellertid åt.

I avsnitt 9 lämnar förslag på ärendegrupper inom polisom-
râdet innefattar myndighetsutövning ellersom myndig-moment av
hetsutövning och vi lämpliga försom medborgar-anser vara en
kontorsverksamhet.

6.2. 1 Regeringsformen

I RF används myndighetsutövningtermen 11 kap.i 6 § för pekaatt
i vilka fall detut krävs lagstiftning för lämna för-att över en

valtningsuppgift till privat rättssubjekt.ett Den används också i samma
kap. 7 § i fråga förvaltningsmyndigheternas självständighet.om

I båda de nämnda fallen skall det ha innebördnu densamma som
angivits i 1971 årssom upphävda förvaltningslag senumera prop.

1973:90 397 med hänvisning till motiven tills. den gamla för-
valtningslagen, 1971:30 del 2 331.prop. s.
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Förvaltningslagen6.2.2

motivdesshänvisari FLmyndighetinnebördenfråga termenI avom
förvaltningslagengamlatill denockså55198586:80prop. s.

1971:290.
förlagstiftningsålunda ianvändesmyndighetsutövningTermen

förvaltningslag.års1971§ ii 3gångenförsta
reglernadär bl.a.ärendende omför avgränsadäranvändes attDet

skallbeslutsmotiveringoch kravkommunikationaktinsyn,
för-års1971ireglerdessaförTillämpningsområdettillämpas.
harmyndighetsutövningtilldärmed begränsat somvaltningslag var

beslut.bindandeformen av
ellerbeslutfattademyndighettillämplig bara närvidareDen envar

förvaltningsuppgiftintesåledes närgälldeDenåtgärd. envidtog en
rättssubjekt.privattillhade lämnats över ett

skullevadutvecklasbestämmelsentill somspecialmotiveringenI
del 21971:30prop.myndighetsutövning s.i begreppetinläggas

330-335.
verksamhetmyndigheternasi somtvåalltframför momentDet var

särskilda be-s.k.lagensför avgörabetydelse atttillmätasskulle om
tillämpliga.bliskullestämmelser

befogenhetutövninginnefattaskulleärendet enavförstaDet attvar
disciplinpåföljd,skyldighet,rättighet,förmån,bestämmaatt om

förhållande.jämförbartelleravskedande annat
tillförhållandeiskulle utövasbefogenhetenandraDet attvar

enskilda.
myndig-medmarkerasskulle attombestämmaordetGenom
ensidigtsaken avgörsdärärendensådanabaraavsågshetsutövning
elleravtalinteoch ett enmyndighet genombeslut enavgenom

överenskommelse.
klargörasskulle attetc.förmånbestämmauttrycketGenom om

begreppetomfattasbeslutbindandei avärendenbara utmynnarsom
ellerrådavsågÄrenden uteslutandemyndighetsutövning. som

be-speciellalagensomfattasintesåledesskulle avupplysningar
stämmelser.

lagensuppfattningen attbyggdeuttalandenbeskrivnaNu
därärendensådanaigälla änbordeinte annatbestämmelsersärskilda

medochallmännadetföregenskapiförvaltningsmyndighet organav
rättsverk-bestämdafårbeslutmeddelarensidigtförfattning somistöd

enskilde. Gemensamtdenförinnebördnegativellerpositivningar av
ellerbeslutsigdet rörsadesmyndighetsutövning att omall varaför

maktbefogenhetersamhälletsföruttryckäråtgärder, ytterstandra som
331.prop.medborgarnatillförhållande s.i
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Det behövde dock inte fråga åtgärder medför för-vara om som
pliktelser för enskilda myndighetsutövning sadesutan omfattaäven
gynnade beslut, tillstånd, befrielse från viss förpliktelset.ex. eller
beviljande förmån. Karakteristiskt emellertidär denav en att
enskilde Ärpå visst befinner sigsätt i beroendeförhållande. detett
fråga beslut, varigenom han förpliktasett tåla ellergöra,om att
underlåta något, måste han sig efter beslutet,rätta eftersom han annars
riskerar tvångsmedel något slagatt används honom. Rör detmotav
sig gynnande beslut, kommer beroendeförhållandetett till uttryckom
på det densättet enskilde för komma i åtnjutandeatt exempelvisatt av

rättighet är vända sig till samhällsorganentvungen ochatt dessasen att
tillämpning de författningsbestämmelser gäller på det aktuellaav som
området blir avgörande betydelse för honom. prop. 331.av s.

Även beslut saknar direkt handlingsmönsterett ett tålagöra,som -
och underlåta något för den enskilde kan under vissa förutsätt--
ningar myndighetsutövning.utgöra Det gäller beslut verkarsom
indirekt de tillerkänns positiv rättskraft vidatt tillämpningengenom av
andra rättsregler, sådant beslutt.ex. läggasett är tillom avsett att
grund för beslut sådan betungandeett eller gynnande hand-senare om
lingsmönster myndighetsutövningutgör Strömberg,se Allmänsom
förvaltningsrätt, 9 uppl., 1978, 22.s.

6.2.3 Brottsbalken

Uttrycket myndighetsutövning förekommer också i brottsbalkens regler
vissa brott allmän verksamhet 17 kap.mot 4 och 5om m.m.

§§ och tjänsteansvar 20 kap. §.1om
I BrB bestämmelsernatar myndighetsutövning sikte både påom

beslut och på faktiska åtgärder inte föregåttshar något formligtsom av
beslut.

Det straffrättsliga kan aktualiseras även enskiltnäransvaret ett
rättssubjekt tilldelats myndighetsutövande uppgifter.

I motiven till den s.k. ämbetsansvarsreforrnen prop. 1975:78
betonades det måsteäven fördelatt begreppetom anses vara en om-
har i huvudsak innebörd inom olika områden lagstiftningensamma av

måste beakta bestämmelserna FLi och skadeståndslagenattman-
både sinsemellan och i förhållande till straffbestämmelserna företer

skillnader i fråga tillämpningsområdestora och syfte.om
I BrB syftet främstär preventivt, i skadeståndslagen reparativt.t.ex.
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skadeståndslagen6.2.4

bestämmelsernaBrBliksom i1972:207skadeståndslagen tar omI
bådepåsikteoch FLRFskillnad fråntillmyndighetsutövning ---

formligtnågotföregåttsinte haråtgärderfaktiskaoch påbeslut avsom
3 kap..beslut

intevidarestraffrättsliga ärdetliksom ansvaretSkadeståndsansvaret
åtgärdervidtarellerbeslutfattarmyndighettillbegränsat att en -

rättssub-enskiltaktuelltbli närkan även etti FLdet är utansom -
uppgifter.myndighetsutövandetilldelatsjekt

förskadeståndslagenianvänds attmyndighetsutövningTennen
skadeståndsansvar.det allmännasomfattningenbestämma av

myndighetsutöv-uttrycketskadeståndslagen sägstillmotiven attI
uttrycket ientydigt begrepp,något attvisserligen inte ärning men

prop.vadföreställningriktigförmedlar menassomavsettstort en
förvaltnings-sådanamyndighetsutövningMed311.1972:5 avsess.

uttryck föräråtgärder,eller ettbeslut ytterstakter rör somsom
ålderdom-användaföreller,maktbefogenheter, ettsamhällets att mer

i derasmedborgarnaöverhöghetenstatliga överdenuttryckssätt,ligt
förvalt-dessaKarakteristiskt församhällsmedlemmar.egenskap av

ellerförrättsverkningarfårochståndtillde kommerningsakter är att
grundpåregler, inteoffentligrättsligakraftenskilde i avdenemot av

deVidare harprivaträttsligregler natur.övrigteller iavtal av
förhållandeimonopolställningdemförsamhällsorgan ensvararsom

ellerbeslutsådanafattakanalltså interättssubjekt,enskildatill som
demtillkommer närrättsverkningardemedåtgärdersådanavidta som

samhällsorganen.behörigadevidtasellerfattasde av
förutgångspunkterallmännavissavidarepropositionenI anges

myndighets-inteoch vad ärvadmellan ärgränsdragningen somsom
beskrivningdennaenligtkarakteriserasMyndighetsutövningutövning.

beslutetaktuellaberoendeställning. Detenskilde intardenatt enav
grundarenskildeför denförpliktelsermedförakanåtgärden someller

möjlighetinnefattarochkaraktäroffentligrättsligregler enpåsig av
Beslutettvångsmedel.formnågonanvändaallmännadetför avatt

fallsådantockså iförmån,innebära ettkanåtgärden äveneller menen
detmonopolställningdengrund isinharberoende somfinns ett som

498.intar s.allmänna
olikauppräkningutförligocksåfinnspropositionen avI en

myndighetsutövning.skulle utgöraverksamheter ansessom
exekutivaochpolisiäradömande,besluttypfall nämnsSom av

mängdocksålänsstyrelse,ochåklagare eninstanser mensamt av
detExempelverksamheten.administrativadeninombeslutandra

sjukhus,påtvångsingripandebidrag,beviljande avvaraangessenare
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beslut inkallelser eller uppskovom med värnplikt, antagning eleverav
eller beslut i övrigt rörande elevernas förhållanden medförsom
rättsverkningar för dem, tillämpning ordningsföreskrifter 0.d.,av
beslut avstängning ellervägom för viss trafik, beslutav gataen som

ledutgör i obligatorisk offentlig kontrollverksamheten byggnader,av
hissar, vattendrag, bilar, Ävenfartyg, livsmedel, läkemedel sådantetc.

utfärdande legitimationshandlingarsom e.d., exempelvisav ochpass,
sådana registreringar myndighet författningsenligt harsom en att
utföra räknas myndighetsutövning. En del formlösasom beslut av

polismans tillsägelsertypen till trafikanterna hör också hit s. 499.
I l98990:42 s. 4 begreppetsägsprop. myndighetsutövningatt

enligt den definition brukaravser, användas, beslut och åtgärdersom
från det allmännas sida är uttryck förett samhälletssom rätt utövaatt
makt över medborgarna.

6.2.5 Doktrin

Strömberg konstaterar i den tidigare anförda Myndighet ochuppsatsen
myndighetsutövning Förvaltningsrättslig tidskrift 1972 233-235s.

verksamhets bundenhetatt offentligrättsligaen regler tycksav detvara
utmärkande för vad kallas myndighetsutövning. Mensom bunden-att
heten kan ganska obetydlig och inte räckervara kriteriumsom om

vill sådanäven relativt obundenatt verksamhet,man utövas medsom
stöd offentligrättsliga bemyndiganden, skallav myndig-utgöraanses
hetsutövning.

Myndighetsutövning behandlas också Petrén Ragnemalm underav
Överlämnandekap.11 6 § tredje stycket RF, förvaltningsuppgiftav

till enskild Sveriges grundlagar, 12 uppl., 1980, 277. Enligts.
Petrén Ragnemalm har myndighetsutövningtermen sedan gammalt
använts till maktutövning eller ianspråktagandesom synonym av
offentlig makt det modernaatt myndighetsutövningsbegreppmen

återfinns i RF, liksom isom lagstiftning från och medannan senare
1970-talets början, åtskilligtär vidare. Sammanfattningsvis konstateras

det modernaatt myndighetsutövningsbegreppet baseras på tämligen
uttunnade maktföreställningar, och kravet på verksamhetenatt att
skall i bindandeutmynna beslutett ganska obestämt.är Både
betungande och gynnande beslut, innefattande antingen direkta eller
indirekta handlingsmönster, resultatutgöra myndighetsutöv-anses av
ning, blott någon form tvång skymtar i bakgrunden eller denav
enskilde i fall befinner sig i någotvart slag beroendeförhållande tillav
myndigheten. I själva verket framträder förankringen i offentligrättsli-

jämte den omständigheten,ga dennormer enskildes personligaatt eller
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verksamheten,påverkasmån kanväsentligisituation avekonomiska
280.kriteriet. s.avgörandedetsom

behandlasmyndighetsutövningi begreppetinskall läggasVad som
medförvaltningslageni NyaMalmquistHellnersingåendeockså av

myndighetsutövningförfattarna ärEnligt1991.uppl.,3kommentarer,
Även någonråderdet intebegrepp.omfattandeochmångsidigt omett

tillämpaochavgränsasvårtiblanddet atthuvuddragen ärtvekan om
begreppet.

iärenden utendastgäller mynnarFLgäller somattdetNär
Beslutetmyndighetsutövning.begreppetomfattasbeslutbindande av

sigfrånärendetskiljermyndigheten genominnebäraintebehöver att
inomavvisningsbeslutochavskrivnings- rymsOcksåi sak.prövning

begreppet.
särskilt närgränsdragningsproblematikenbelysesförfattarnaEnligt

någotskälockså attfinnsDeträttigheter.ochförmånergällerdet
vidaktuellden äreftersommyndighetsutövningsådanberöranärmare

måni vissMalmquist gränsenärHellnersEnligtmedborgarkontor.
förmånordetomnämnandetuttryckligadet avGenomflytande.

irättighetfrågabehöverintedet enomfrämst varaklarläggs att
tillbl.a. rättförmåner nämnsexempelSommening.formell

förmån,ellerbostadsbidragstudiebidrag, annanvård,utbildning,
hinderslöshetsbevis samteller annatinnehavbil,förande vapenavav

näringsauktorisation.elleryrkes-ellerläkarlegitimation annan
åsyftasärendenvilkademenligt somtyperbelyser avUppräkningen
ocksåsammanhanget sägsdetImyndighetsutövning.begreppetmed

myndighethoshandlingarallmännautlämnande enärenden avatt om
f..159myndighetsutövning s.kategorinunderfaller

sinimyndighetsutövningÄven begreppet av-behandlarMarcusson
Myndig-myndighetsomrâdet.utanförförvaltningOffentlighandling

hand-enligt Marcussoninnebärförvaltningslagenenligthetsutövning
tillledaskallförvaltningsmyndighethosärenden somläggning av

enskildförförmånskyldighet, etc.,rättighet,beslutbindande om
240.s.normer.offentligrättsligaenligt

myndig-skadeståndslagensochFL:smellanjämförelseVid en
finnsdetMarcusson, enattkonstaterarhetsutövningsbegrepp

viktigochfunktion attlagarnasmellan enolikhetgrundläggande
straffrättsligadetliksomskadestândsansvaret,däriliggerskillnad att

hosärendenhandläggningentillbegränsat avinte äransvaret,
förvaltningsmyndighet.

behandlasmyndighetsutövning avskadestândsrättsliga termenDen
Detoch1976,myndighetsutövningvidSkadeståndiBengtsson

1990.skadeståndslagen,enligtallmännas ansvar
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Bengtsson går 1976 igenom de olika verksamhetstyper enligtsom
propositionen Årprop. 1972:5 skulle myndighetsutövning.utgöra
1990 vänder han frågan och konstaterar det enklareäratt att
redogöra för vad inte är myndighetsutövning. Bengtsson lämnarsom
här i huvudsak följande exempel på vad inte myndighetsutöv-ärsom
ning för beskriva gränsdragningenatt i stort.

Serviceverksamhet allmänheten inte är anlita.som tvungen att
Typiska fall konsumentupplysningär dominerande inslagutan av
maktutövning, sexualupplysning, kurativ verksamhet och de
allmänna advokatbyråernas verksamhet. Viss service som--
bindande förhandsbesked och del fall då den enskilde faktiskt,en om

inte juridisktän är använda sigsett, dettvungen allmännasatt av
tjänster, viss sjukhusvård.t.ex.

2. Faktisk verksamhet inte innebär tvång den enskilde. Hitmotsom
hör de flesta åtgärder inom sjukvården och undervisningen.

Beslut och åtgärder det allmännasrör förvaltning sinsom av
egendom eller sina ekonomiska angelägenheter i övrigt, statligt.ex
affärsverksamhet eller kommunal fastighetsförvaltning.

4. Ordinära kontraktsförhållanden med det allmänna. Dock inte
arbetsrättsliga förhållanden, där beslut disciplinpâföljdett om ses

myndighetsutövning.sortssom en

6.2.6 Kommunal myndighetsutövning

Kommunal myndighetsutövning förekommer på det s.k. special-
reglerade området, dvs. i socialtjänsten, byggnadslagstiftningen m.m.
Beslut fattas med stöd den allmänna kompetensregeln i 2 kap.som av
1 § KL eller med stöd offentliga utgår från denav somnormer
allmänna kompetensregeln innebär inte myndighetsutövningregelsom
i den mening i RF.som anges

Gränsen mellan det och det andra emellertid inteär alldeles klarena
se JO 198889 400, 198990 426. Frågan har också vid fleras. s.
tillfällen iprövats samband med kommunala nämndledamöters
straffrättsliga ansvar.
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Åtgärder myndighetsutövningvid6.3

vidförekommatänkas ettkanverksamhetdendelEn somstor av
ställetimyndighetsutövning utaninteinnefattarmedborgarkontor

vägledning.ochinformationrådgivning,såsomserviceåtgärder
tillanknytninggångermångaemellertidharåtgärderSådana

innefattaruppgiftersådanaOm ävenmyndighetsutövning. som
medborgar-vidutförasfårfortsättningen ettimyndighetsutövning

tillanknytning ettstarkarefårådgivningkankontor, enm.m.
ärende.särskilt

tänkbartsåledes attdetbeskrivits ärsituationsådanI nusomen
handläggamasoberoendeskadeståndsansvar avallmännasdet -

härdetfall. Ifleraiaktualiseraskommakan attkompetens - vålladskallskadadärsituationerdel ansesviavsnittet tar enupp
myndighetsutövning.vid

Brottsbalken6 3 1
..

myndighetsutövningvidunderlåtenhetellerhandlingUttrycket -
reglerBrB:s1989 ioktober1densedananvändsiförställeti -

§.120 kap.tjänsteansvarom
utvidgalagändringen attmedavsiktenframgår varmotiven attAv

skadeståndslagensenligttillämpningsområderegelnsstraffrättsligaden
korrespondensfullständigkravNågot13.198889: 1förebild prop.

intedockställdesreglernamellan upp.

skadeståndslagen6.3

myndighetsutövningvidförsummelseellerfelUttrycketLagtexten:
detfasta artenförskadeståndslagen avatt ta3 kap.iinfördes

skarpbehöva göradärmed enförfarandet attskadevållande utan
ungefärvidtjänstemanhandlingarolikamellanskillnad sammaav
behöverSkadanhandlingen.medsyftetberoendetillfälle,samma
ellerhandling ettorsakaddirektord inte engenomandramed vara

dettillräckligtdet attärmyndighetsutövning utaninnebärbeslut som
ochhandlandetskadevållandedetmellansambandvisstfinns ett

myndighetsutövningen.

lagänd-års1989tillmotivenibehandlas närmareUttrycketMotiven:
198990:42.1989:12,Dsringar prop.
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I propositionen följandenämns exempel där skada skulle anses
vållad vid myndighetsutövning.

Olika handläggningsâtgärder föregår eller följer på självasom
myndighetsutövningen.

2. Upplysningar från myndighet myndighetsutövning inomen om
dess verksamhetsområde, i varje fall upplysningeneget om avser
innehållet i beslut och lämnas i författningsenlig ordning.ett

Underlâtenhet lämna enskild den vägledning och serviceatt som
myndigheten enligt lag och instruktion skyldigär att ge.

Doktrin: Bengtsson Det allmännas skadeståndsansvar enligt skade-
ståndslagen, 1990 exempelnänmer handläggningsâtgärder attsom

sakkunnig tjänsteman lämnar felaktiga uppgifter leder tillen ettsom
oriktigt nämndbeslut eller socialtjänsteman lämnar sekretess-att uten
belagd uppgifter till utomstående under handläggningen av en
vârdnadsutredningen.

Det däremot oklart vilket följerär med upplysningaransvar som
eller råd i sådana sammanhang där det saknas omedelbart sambandett
med konkret ärende innefattar myndighetsutövning.ett som

Det finns bakgrunden 3 kap. 2 § anledningmot nämna ävenattav
Marcussons i sin avhandling visat exempel situationer där detatt

vid organisationsförändringar kan bli osäkert viss verksamhetom en
skett vid myndighetsutövning eller inte.

Praxis: För uppfattning tillämpningennärmareatt en om av
uttrycket vid myndighetsutövning finns det anledning någotatt
beröra del skadeständsgrundande situationer kan tänkas blien som
aktuella vid medborgarkontor i vanlig ordning. Det ärett

dels skador på grund sådana polismyn-åtgärder t.ex.av som en
dighet kan vidta med tillämpning hittegodslagen,av

dels skador i samband beslut förmånermed kommunsomom en
eller försäkringskassa fattar,en

dels skador i samband med registreringsåtgärder myndighetsom en
vidtar,

dels skador orsakade upplysningar, ochråd meddelandenav av
myndigheten.

Vi lämnar här några exempel fall åtgärder vidtagnasom avser
vid myndighetsutövning.
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hadepolismyndighet,867 länmade1987rättsfallet NJAI somens.
blivithadeklarlagtför fåkontaktervissaförsummat att somatt ta vem

omhän-hittegodslagentillämpningmedlämnade utbestulen, enav
Skadeståndstalandentill ägaren. motsegelbåt rätteändertagen annan
avskaffade s.k.denhänvisning tillmed stan-ogilladesstaten numera

utgångenmöjligtDetskadeståndslagen.§ är3 attdardregeln i 3 kap.
90.1990,Bengtsson,i dag sebli denskulle kunna motsatta s.

lämnadesbeskedfelaktigtansågs696 I1985I NJA enett avsoms.
tillanknytningsåhaförsäkringskassan nära ettanställd påtjänsteman

vidha lämnatsmåsteföräldrapenning detärende att ansesom
beskedfelaktigtansågs5.696985 IINJA Imyndighetsutövning. I ett

vid kommunenstjänstemanlämnadesfastighet enavsomom en
myndighetsutövning.vidlämnatsinte hagatukontor

förreglernaRiksförsäkringsverketfrånupplysningarFelaktiga om
verketsmedsambandsådanthabedömdesyrkesskadelivränta ett

skulleupplysningarnalivräntanbeslutkommande att ansesom
1989:3.myndighetsutövning RHvidlämnade

ersätt-antal fall har prövatiJKpekaocksåVi vill stortettatt
ekonomiskdrabbatssig haenskildaningsanspräk från avansersom

föräldrapenning.tillinformationbristande rättgrundskada omav
enskilde hardenpågrundar sigärendenfleraockså attfinnsDet som

angående reglernabroschyrinformation ifelaktigerhållit omen
föräldraförsäkring.

3840-88401989 dnraprilbeslut den 17ikonstateradeJK ettt.ex.
reglernaangåendebroschyriinfonnationenfelaktigaden omatt en

myndighetsutövning.vidlämnadkundeföräldraförsäkring inte anses
fråganprövningförregeringentillärendetdocklämnadeJK över av

gratia.bordeersättning utges exom

vidskadeståndsansvarallmännasDet6.4

myndighetsutövning

skade-och kommunernasbehandlar viavsnittetdet här statensl
förmögenhetsskada.förstândsansvar ren

6.7avsnittvi ibehandlarskadeståndsansvarArbetstagarens
uppdrag.ellerAnställning

skadeståndslageniframgåttanvändsmyndighetsutövningTermen som
skade-och kommunernasomfattningenbestämma statensför att av

sigskiljerverksamhetsådanvidSkadeståndsansvaretståndsansvar. en
Vidskadeståndslagen.enligtgällerfrån detnågot annarssomansvar
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påmyndighetsutövning går nämligen och kommunernasstatens ansvar
vissa längre andra arbetsgivaresänsätt ansvar.

myndighetsutövning, arbets-det inte frågaOm är svarar enom
kommun ellergivare, denne statlig myndighet,är ettoavsett enom en

eller sakskada hansrättssubjekt, i allmänhet förenskilt somperson-
vållar i tjänsten, sigfel eller försummelsearbetstagare varegenom

§.träffar eller utomstående 3 kap. lskadan arbetskamrater personer
fråga en arbets-fordras således det skallFör att vara omansvar

skall ha såhar vållat skadan och dentagare näraettatt passsom
vållad iarbetstagarens arbete den kansamband med att anses

den anställd i vanligMed arbetstagaretjänsten. ärmenas som
likställda 6 kap. §.mening och vissa 4

också för förmögen-Arbetsgivaren enligt bestämmelsensvarar ren
i tjänsten. här fordrashans arbetstagare vållar Menhetsskada attsom

brottslig gärning.skadan vållats genom
fråga myndighetsutövning eller åtgärderdäremotOm det är om

allmänna också för för-myndighetsutövning, detvid svarar ren
brott.skadan behöver ha orsakatsmögenhetsskada ettattutan genom

tillräckligt hardet tjänstemännenVid sådan verksamhet är atten
försummelser i samband med myndighetsutöv-begått fel ellerett en

tidigareskadeståndsskyldighet gällerning 3 kap. 2 §. Denna som-
faktiska åtgärder eller handlingar. Debeslut och vidbåde vidsagts -

skadevållande myndig-handling ochmellankrav på samband en
har avsnittetfordras för vi beskrivit ihetsutövningen ansvar nysssom

6.3.2.
förmögenhetsskada myndig-gäller också,förSamma närrenansvar

§ någotkap. 6 RF har lämnats tillmed stöd 11hetsutövningen överav
inte ingår ellerenskild i den statligaeller någon person somorgan

detorganisationen. Enligt 2 § skadeståndslagen3 kap.kommunala är
allmännamyndighet; detsåledes betydelse utövatutan vem som

fullgörandeförför fel och försummelse i verksamhet varsansvarar
delegerads.k.vidoch kommun innebärDet ävenattstat svarar.

det fullamyndighetsutövning har det allmänna ansvaret.
försummel-för fel ellerexempel kanSom nämnas att staten svarar

anställda i ABmyndighetsutövningbegås i samband med avser som
förmögen-Harförsäkringskassor.Svensk Bilprovning och i allmänna

myndighetsutövning,hetsskadan inte något samband med svarar som
skyldig tillgjort sigharför skadan bara den anställdestatensagt om

för felliknandebrottslig handling. En kommun harnågon ett ansvar
vidbegårskorstensfejarmästareexempelvisoch försummelser som en

brandsyn.en
förhållandevisverksamhet förekommerI det allmännas ett om-

statligamellaninte baramyndighetsfattande samarbete gränserna,över
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dessa myndigheter och kommunerna.myndigheter också mellanutan
till fel statligkommunalanställd har medverkatOm ettt.ex. av enen

inte undgå Eneller kan det allmännamyndighet omvänt, ansvar.
skylla på felbefria sig frånmyndighet kan inte attgenom avansvar

1987andra myndigheter NJA 954.se s.

Myndighetsutövning rollkonfliktoch6.5

myndighets-myndighetsutför ocksåmyndighetAtt annanenen
uppgiftermyndighet för sådanautövningsuppgifter eller att en
dels ipersonal har aktualiseratsrättssubjektsutnyttjar ettannatett

delsför folkbokföringen,rörandelagstiftningsärende ansvaret av
besiktningsveterinäror-tänkt förändringsamband medJK i aven

ganisationen.
i principmedborgarkontorsverksamhet kanintegreradEn

särskildåtgärder. motiverarnämnda Detinnefatta båda ennu
gäller ibisysslebestämmelserochgenomgång de jävs- somav

offentlig förvaltning.

Förvaltningslagens jävsregler6.5.1

medborgarkon-bedöma vidbli aktuellajävsgrunder kanDe att ensom
och 6 kap.och i FL§ första stycket 1 5torsverksamhet 11är närmast
medi sak FL:si KLJävsreglerna överens24-27 §§ KL. stämmer

188 60 f..199394:96 ochregler 199091:117se s.prop.s.prop.
skall handläggastycket FL denEnligt 11 § första 1 är ettsom

make, förälder,själv eller hanssaken angår honomärende jävig om
ärendetsnärstående ellernågonsyskon ellerbarn eller omannan

skada för honomsynnerlig ellermedförautgång kan förväntas nytta
och släktskaps-intresse-närstående s.k. sakägar-,själv eller någon

jäv.
bestämmelseavfattad enfinns allmäntförsta stycket 5I §11 en

inte täckssådana jävssituationergeneralklausul avsomsom avser
hardendenna bestämmelsejävsgrunder. Enligt ärövriga attsom

särskildfinns någoni övrigtjävig, detärendehandlägga ett om
förtroendet till hansrubbaägnadkanomständighet attvarasom

opartiskhet i ärendet.
fråganfrån jäv,skall bortse närandra stycketI 11 § sägs att man

betydelse.uppenbarligen saknaropartiskhetom
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FL:s regler gäller enligt 11 den har handlägga§ att ettsom
ärende. innebärDet givetvis inte alla något sättatt personer som

befattning med ärende hos omfattasmyndighettar reglerna.ett en av
De bara de sådan befattningär med ärendetarsom ett attavses som
de kan tänkas inverka ärendets utgång.

Inom den personkrets urskiljaskan olika kategorier. Försom avses
det första omfattas givetvis den ärendet, dvs. besluts-avgörsom
fattaren. För det andra omfattas också den med ärendetsärsom om
slutliga handläggning, den föredrar ärendet. För det tredjet.ex. som
omfattas de bereder ärendenäven delta i den slutligaattutansom
handläggningen, den bara har förslag till beslutupprättatte.x ettsom
i ärende delta i den slutliga handläggningen.ett utan att

Utanför den personkrets omfattas reglerna fallersom av personer
bara vidtar åtgärder expeditionell såsom diarie-rent natur,som av

föring, utskrift expeditioner, kollationering eller expediering. Dettaav
innebär biträdespersonal mestadels inte berörs jävsreglerna jfratt av
Hellners Malmqvist, Nya förvaltningslagen med kommentarer,
3 uppl., 122.s.

I FL har visserligen inte gjorts någon principiell skillnad beträffande
jävsreglernas giltighet i olika ärenden. Behovet garantiertyper av av
för myndigheternas tjänstemännensoch handlande präglasatt av
objektivitet och opartiskhet emellertid inte likaär i alla ärendenstort
under förvaltningslagen. Särskilt falli där myndighetsutövning mot
någon enskild aktuellinte skulle det föraär för långt in-att utan
skränkning upprätthålla kravet iaktta jävsgrunderna. Det gälleratt

-bl.a. serviceärenden, lämnande råd och upplysningar tillt.ex.rena av
allmänheten. finns andra ärendenDet däräven upprätthållandeett av
jävsreglerna framstår onödigt formalistiskt. Exempel på detsom

sådana registreringsärendenär rutinbetonade och inteärsenare som
kräver några frågan elleröverväganden den partiskhetart attav om
objektivitet kan komma a.a. 138.upp s.

12I § verkan jäv.anges av
Bland de arbetsuppgifter kan komma läggas påatt utsom persona-

len vid medborgarkontoren finns förvaltningsuppgifterdel somen
innefattar myndighetsutövning, delockså vidstannarmen en som en
beredning.

Som exempel sådana ärenden kan utfärdandenämnas pass.av
Enligt förslag,vårt vi redovisar framlängre i skallrapportensom en
del enklare beslut få fattas personalen vid medborgar-ettom pass av
kontor. Om det då visar sig under beredningen passärendet detattav
inte hör till de enklare ärendena, dvs. det finns kanske något passhin-
der enligt passregistret, skall ärendet enligt vad vi föreslår överlämnas
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tjänstemantill denalltsåbeslutförmodermyndighetentill som-
ärendet.besluta ibehörigarbetsordning ärmyndighetensenligt att

medborgarkontorförlämpligauppgifterAndra ettsomsersom
inkomstanmälanSjukanmälan,registreringsärenden,olika t.ex.är

Även vi tidigaredockregistreringsärenden kansådana somm.m.
rutinartadeOcksåenskild.myndighetsutövningredovisat utgöra mot

därprövning,formellellermateriellärenden kan moment avrymma
tillämpamekaniskttill barareduceradroll intehandläggarens är att

kriterier.givnavissa
itjänstgöringvidvällikanaturligtvis beaktasmästeJävsgrunderna

modermyndigheten.itjänstgöringvidmedborgarkontorett som
undvikandelagregel tillspeciellbehövaskan detDessutom aven

tillVi återkommeråligganden.olikahandläggaresmellankonflikter en
frågan.den

Bisysslor6.5.2

försäkringskassean-statsanställda ochförbud förfinnsLOAI §7 ett
bisysslor.förtroendeskadligas.k.haställda att

allmänhetensrubbaden kanförtroendeskadlig,bisysslaEn omanses
opartisk-arbetstagaresnågonelleranställdesförtroende till den annan

anseende semyndighetenskan skadaellertjänsteutövningenihet
Med99-125.1994,anställning,StatligHinn Aspegren,vidare s.

andraochuppdraganställningar,bådeenligt LOAbisysslor avses
räcker detotillåtenbisyssla skall attvissverksamheter. För att varaen

objektivite-allmänheten sättaanledning förnågonuppstått attdet har
Cesarsprincipenalltsåtillämpasi fråga. Härintegritetenochten

misstänkas.får intehustru
tillämpas.§ FLgivetvis 12skalljäv,frågaOm det är rentom

SAavtalsföreskrifter 1delområdepågällerDessutom statens en
bisysslorarbetshindrandeC m.m.om

ibisysslereglerallmännafinns detområdetkommunalaPå det
94.9 § ABkollektivavtal

varjeanmälabegäranskall arbetstagarenreglerEnligt dessa
förbehövsarbetsgivarenuppgifter,debisyssla och lämna ansersom

bisysslanförbjudafårArbetsgivarenbisysslan.bedömning omav
hindrandeinverkakan lbisysslanfinnerarbetsgivaren att

ärendenhandläggningarbetstagarenspåverka2arbetsuppgifterna, av
verksamhetinnebäraeller 3anställningen,ii sitt arbete som

arbetsgivarens.medkonkurrerar
vidÄven tillämpliggivetvisavtalochi lag ärbisyssleregleringen

medborgarkontor.olika slags
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6.5.3 Justitiekanslems tänkt förändringinställning till en
inom besiktningsveterinärorgansiationen

Tanken låta myndighet rättssubjekts personalutnyttjaatt annatetten
för myndighetsutövning för år granskats JK besluthar två sedan av

dnr 1943-91-21.17.5.1993,
Frågan aktualiserades Statstjänstemannaförbundet sedan Livsme-av

vid kontrollslakteriernadelsverket beslutat vikariebehovetersättaatt
med fastmed tillfälligt anställd personal i stället för tidigaresom

anställda besiktningsassistenter.
Efter först ha slagit fast köttkontrollen innefattar myndig-att att

enskild sådan uppgift enligt kap. 6 §hetsutövning och 11mot att en
får överlämnas till enskild med stöd lag, konstaterar JKRF attav

Livsmedelsverkets förslag till lösning det aktuella bemannings-av
tanken myndighetsutövningen med stödproblemet inte bygger att

enskild utanförlagbestämmelse skulle delegeras till någonav en ny
fordramyndighetssfären. sådan lösning skulle, enligt JK,En en ny

ochriksdagsbehandling frågan köttkontrollens organisationomav
skulle enligt förslag slakteri-för denna. stället verketsprinciperna I

deltidsanställas inom organisation föranställd personal verketsäven
myndighetsutövning.delta iatt

framhåller JK den tänkta ordningen enligtsina slutsatserI att
betraktelsesätt för sin funktion fordrarLivsmedelsverkets överens-en

det slakteriföretag där kontrollen utförs ochmellankommelse
berörda skallhur den arbetskraftens insatsermyndigheten bl.a. om
det från utgångspunkterJK:s mening principiellafördelas. Enligt är

förutsättningarnade praktiska för hos myndighetinte acceptabelt attatt
sådantmyndighetsutövning bringas underbedriva sättett ett

kontrolleras. sådaninflytande, därtill det företag skall Enföretags som
den konstitutio-kringgåendelösning blir i praktiken att ett avse som

enskildfårnella principen myndighetsutövning inte utövas utanatt av
stöd lag.av

i medborgar-personalbemanningsproblemDe sambruket ensom av
praktiskadeintekontorsverkamhet tänkt lösa innebärär attatt

undermyndighetsutövning kommerförutsättningarna för bedrivaatt
myndighetersunder andraenskilt rättssubjekts inflytande, välett men

lagregelsärskildinflytande. innebär det ändå kan behövasDet att en
Vimyndigheter.i andraför myndighet få knyta till sig personalatten

till §.författningskommentar 11återkommer till den frågan vårse
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6.5.4 Ett lagstiftningsärende fråganbelyser oklarsom om
rollfördelning vid myndighetsansvarblandat

Tanken låta myndighet utföra också myndighetsatt en en annan
uppgifter diskuterats bl.a. i tillhar anslutning för folk-att ansvaret

fördesbokföringen till skatteväsendet.över
sitt delbetänkande SOU 1990:18 51-69 förde Organisa-I s.

tionskommittén för folkbokföringen sålunda ingående resonemang om
formerna för försäkringskassornas medverkan i den folkbok-nya
föringsorganisationen.

betänkandet ställdes två alternativa medverkansformerI mot
handläggningsalternativet och förmedlingsalternativet. Bådavarandra,

alternativen på det den statliga skattemyndighetenbygger äratt som
registreringsmyndighetenden formella besluts- och i deär även

försäkringskassorna.ärenden initieras hossom
handläggningsalternativet självständiga utredningarI kassornagör

skattemyndigheten återstår i dessaoch bedömningar i ärendena. För
i princip bara registrera vissa uppgifter utifrån deärenden att

ställningstaganden kassorna har gjort.som
arbetsuppgifterI förrnedlingsalternativet kassornas begränsade tillär

information till allmänheten, tillhandahålla blanketterlämna samtatt
eller kontrollerahjälpa enskilda med anmälningarupprättaatt

lämnaranmälningar dessa har pâ hand. Kassanupprättat egensom
sedan ärendet till skattemyndigheten för utredning och beslutöver

registrering.samt
så långtgåendeRegeringen förordade förmedlingsalternativet. En

folkbokföringsarbetetmedverkan från försäkringskassornas sida i som
ärenden ansågs medförainnefattar beredning och bedömningäven av

i fråga kompetens och för debetydande oklarheter ansvarom
Nackdelarna med detta från bl.a.inblandade myndigheterna. rättssä-

handläggningsalternativet intekerhetssynpunkt ansågs så stora att
l9909l:53 12.borde vidare prop.övervägas s.

Även bedömningen rättssäkerheten kan kommariksdagen gjorde att
199091 :SkU9spel med handläggningsalternativet bet.sättasatt s.ur

11.
från bedömning.Vi utgår i MBK-utredningen samma
lagstiftningsärendet i avsnittet 6.8.3Vi återkommer till det här

inom myndigheter.Sekretess mellan och
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Överföring förvaltningsuppgifter6.6 av

dettaI avsnitt behandlas förutsättningar för också myndig-att
hetsutövning skall kunna förekomma i försöksverksamhet.en

Vi redovisar först fâvad gäller för det allmänna skallattsom
lämna uppgifterna Däreftertill privat rättssubjekt.över ett

statlig myndighetredovisas tänkbar överföring från tillen enen
kommun, statliga från tillmellan myndigheter, kommunen

eller kommunalastatliga myndigheter och mellan kommuner
landsting.nämnder. Med kommun här ocksåmenas

Redovisningen lämnas bakgrund medborgarkontormot attav
behöver drivas i enbart kommunal regi. Vi inte främmandeinte är

förvaltningsuppgifterför både statliga och kommunala böratt
utföras såväl statlig kommunal personal ikunna ettav som

medborgarkontorsförsök och försåkringskasseanställd bören
också för statliga eller kommunala uppgifter.kunna svara

förvaltningsbeslut6.6.1 Gynnande m.m.

utgångspunkt det riksdagen beslutarGrundlagens ärär att ensam som
för den offentliga förvaltningen.föreskrifter villkorenom

bådeförvaltning innefattar normgivning och normtill-Offentlig
huvudsakligen norrngivningenreglerar dvs.lämpning. RF rätten att

också vissa situationer viss för-föreskrifter, därbesluta men en
förområdet normgivning anförtrosutanför skall någotvaltningsuppgift

eller kommunalastatliga myndighetssfären.utanför denorgan
offentligrättsliga föreskrifter, föråliggandenBetungande t.ex.

personliga eller ekonomiskaenskilda eller i övrigt ingrepp i enskildas
§ områdenförhållanden, skall meddelas 3 RF. Trelag 8 kap.genom

skatterättsliga regleringenframhävs särskilt: den straffrättsliga och den
området förinomförfogandelagstiftningen. Föreskriftersamt

till det s.k.betungande ingripanden enskild hör primäranågonmot
obligatoriska lagornrâdetlagområdet. De hör dock inte helt till det

stöd 8 kap. 7 § RF,besluta sådana kan, medrättenutan att av
i paragrafen uppräknadedelegeras till regeringen de vissaom avser

ämnen.
omfattas inte bestämmel-offentligrättsliga föreskrifterGynnande av

enskildesföreskrifter, deni kap gäller8 3 Detsamma som ursen
1973:90 210.framstår neutrala prop.synpunkt s.som

myndighetsutövningsådaninnebär föreskriftsrâtten rörandeDet att
hänförs till regeringensåligganden eller ingreppinte innebärsom
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bestämmelserHit hörrestkompetens.regeringensbeslutanderätt om
utbildningunderstöd,bidrag, etc.

myndighetsutövandegynnandeöverlåta sådanavillregeringenOm
lagstöd 1 ldockrättssubjekt, krävsenskiltförvaltningsuppgifter på ett

stycket.6 § tredjekap.
anförtro kommunfrågadetlikasåkrävs ärLagstöd att enomom

§ RF.8 kap. 5andra stycket,6 §uppgifter kap.11sådana
tillhandahål-verksamhetsgrenaroffentligrättsligadeMånga somav

Omhuvudmän.har kommunermedborgarnaförmånerler ensom
samtidigt innebärförmånenskildtillförsäkrar ettföreskrift enensom

medförbidrag,betalat.ex.för kommunenåliggande ut ettatt
regeringensför§ RFi 8 kap. 5 rest-bestämmelsen utrymmetatt

gynnandefrågaföreskrifter ibeslutagällerdetkompetens när att om
begränsad.ganskaändå blirmyndighetsutövning

förvaltningsuppgifteröverföraavtalförNågot attutrymme genom
inte.principfinns ilagområdetobligatoriskainom det

delegeringsbarainom detförvaltningsuppgiftergällerdetNär
utformatriksdagenberoende huravtalsmöjlighetenområdet 827 är av
särskildnågonpekatinteriksdagendelegeringen. Har utt.ex.

handlings-regeringensbegränsatpå någoteller sättmyndighet annat
får disponerasmedelanslagnahurbestämt utanfrihet t.ex. --

uppgiften,utföraskallbestämmaregeringenöverlåtit på att somvem
visspekatsedan denregeringenförmöjlighet utatt enenges

uppdragsavtalexempelvismyndighetentillåtamyndighet attatt genom
principielltMennågonuppgifterna påfleraelleröverföra annan.aven
lagmotivenhelt klartåtminstoneellerframgå lagtextendetbör avav

subjekt.privaträttsligtpåöverlåtasuppgiften får ettt.ex.att
myndighetsutövninginnefattandeförvaltningsbeslutDe som

framstårför medborgarnaför desigavtalsformen lämpar är somsom
sådantintedockDetneutrala.eller är ettgynnande att somsesom

hanbeloppmed lägre änsjukpenningbeviljasnågonbeslut, t.ex.om
Hellners492;1971:30jfrtilleller harbegärt rätt s.prop.

238.3 uppl.,förvaltningslagen,NyaMalmqvist, s.

Överföring från det allmännamyndighetsutövning6.6.2 av
rättssubjekttill privata

i detfårRF nämntstredje stycket6 §kap.stöd llMed somav
förvaltningsuppgift lämnas överkommunalstatlig ellerföregående en

överläm-sådantför hurBestämmelserenskilt rättssubjekt. etttill ett
myndig-innefattarfallför debarafår harnande göras getts som

skallmyndighetsutövning,innefattaruppgiftenOmhetsutövning.
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överlämnandetSjälvamed stöd lag.nämligen överlämnandet ske av
räckerlag. Detskeförvaltningsuppgiften behöver alltså inte genomav

aktuellahur deni reglerdet har stöd lag. De närmareatt angersom
reglerna behövermateriellaförvaltningsuppgiften skall lösas de --

Sådana regler kanlagområdet.i lag utanför det primärainte heller ges
regeringen.ges av

ÖverlämnandeförförfarandetregleringensärskildaDen avav
behövligharenskilt rättssubjektmyndighetsutövning till ansettsett

eller delvisregler heltoffentligrättsligadeldärförbl.a. att en
rättssubjekt.enskiltdelegering tillvidbortfaller ett

rättssubjektetenskildagrunden detgivetvis ivilarRegleringen att
förvaltningsuppgift iifrågavarandeförfrivilligt åtar sig att svara

föreskrifter.gällandemedenlighet

bemyndigande utformasbörHur ett

ibehandlatsdelegering harvidkontrollansvarRiksdagens prop.
för-det sig lämnarörde överff. Här133l97879:l88 attoms.

myndighetsutövning tillinklusivevaltningsuppgifter partssamman-ett
Formellt betraktadeskommunala sektorn.denPSOsatt organ

skulleförvaltningsmyndighetvisserligen organetorganet som en -
dess beslut skulle kunnakommunfullmäktige och över-inrättas av

ledamöternamajoritetenkommunalbesvärklagas men avgenom -
rättssubjekt.enskiltutseddakunde ettavvara

skullehadeutredningsförslaget de ärendenursprungligadetI som
på någotPSO inte sätt äntill avgränsatslämnaskunna annatöver ett

mellanförhållandet kommunende skulle röra somatt - --
och dess arbetstagare.arbetsgivare

anledningremissbehandlingendärför vid attfickRegeringsrätten
§ tredjekap. 6i 11ingå i kravetvad fickuttala sig ansesom som
ingåmåstehärinämligenlagreglering,stycket RF att enansesom

befogenhetdendvs.myndighetsutövningen,preciseringfordran på av
disciplinärskyldighet,förmån, rättighet,enskild bestämmaföratt om

jfröverlämnasförhållande,jämförbartellerbestraffning annat som
1973:90 397.s.prop.

anladeyttrandesärskiltdärvid iPetrén,Regeringsrådet ettsom
kap.11uttalade i frågafrågan,konstitutionellapå densynpunkter om

verkställighetförvaltning ochförslag attutredningens6 § utövaatt
bestämd för-klartsådant sättintei ärenden ärrör ensom - - -

bestämmelsen.i denvaltningsuppgift avsessom
påkravetfråganocksåRagnemalm behandlarPetrén om

281.1980,grundlagar,Sverigesi sin kommentarprecision s.
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Inledningsvis konstateras det ursprungliga kravet i 11 kap. 6att att
riksdagen i lag skulle konkret dels det rättssubjekt skulleange som
anförtros uppgiften, dels vad denna uppgift innefattade, visade sig icke

orealistiskt och stadgandet därför justerades år 1976 så,oväntat att att
uppgiftsöverföringen inte lagformbehöver ske i endastutannumera
med lagstöd. För intentionerna bakom föreskriften riksdagensatt om
inflytande i samband med delegeringen till enskilt subjektett av
funktionen utöva myndighet skall tillgodoses, måste enligtdockatt
författarna vissa krav på konkretion ställas vid konstruerandetupp av
lagstödet. För riksdagens inflytande skall bevaras enligtkrävs dematt

uppgiften beskrivs så klart, inte uppgifter kanatt attpass nya senare
föras riksdagens prövning.över utan

Vi kan här konstatera säkerställer riksdagens kontrollvägatt en som
i lag vilken eller vilka uppgifter kan få lämnasär överatt en ange som

för handläggning till enskilt rättssubjekt.ett

Överföring6.6.3 från till kommunerstaten

Regeringsformen

kap. 6 § andra stycket RF också förll nämnts attutrymmeger som
anförtro kommun statliga förvaltningsuppgifter.en

måstesådant anförtroende ske enligt reglerna i 8 kap. jfrEtt prop.
1973:90 396.s.

Enligt kap. skall föreskrifter kommunernas befogenheter8 5 § om
åligganden lagform, dvs. beslutas riksdagen.och ha Vad kanav som

bestämma i bliråterstå för regeringen materiellt hänseendeatt om
detaljreglerande föreskrifter prop. 305.närmast s.

8 kap. 7 § dock riksdagen möjlighet bemyndigandeattger genom
i lag regeringen inom vissa uppräknade det s.k.rätt ämnenattge

fakultativa lagomrádet föreskrifter förordning.meddela genom en
detta område får således efter bemyndigande i lagInom regeringen ett

meddela föreskrifter inte bara åligganden ocksåkommunernas utanom
deras befogenheter.om

Det gäller följande ämnen:
Skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

riket.2. Utlännings vistelse i
tillgångar, till-In- eller utförsel eller andraav varor, pengar avav

kommunikationer,verkning, kreditgivning, näringsverksamhet,
återanvändning material,ransonering, och återvinning ut-av

formning byggnader, bebyggelsemiljö elleranläggningar ochav
tillståndsplikt i fråga åtgärder byggnader och anläggningar.medom
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Jakt, fiske, djurskydd eller miljövård.ochnatur-
Trafik eller ordningen på allmän plats.
Undervisning och utbildning.
Förbud röja sådant någon har erfarit i allmän tjänst elleratt som
under utövande tjänsteplikt.av
Skydd för personlig integritet vid registrering uppgifter medav
hjälp automatisk databehandling.av

Hur bör sådant bemyndigande i lag utformas för uppfyllaett att
regeringsformens krav

RF inte hur vidsträckta de bemyndiganden fåranger vara, som
riksdagen beslutar med stöd grundlagsreglerna delegation.av om
Enligt motiven skulle bemyndiganden, så allmänt hållnaär deattsom
föga skiljer sig från grundlagstextens beskrivningar de delegerings-av
bara stå i uppenbarämnena, strid med intentionerna bakom grund-
lagsreglerna jfr Strömberg, Nonngivningsmakten, 2 uppl., 1989, s.
122.

Ett bemyndigande bör således inte så vidsträcktgöras riksdagenatt
i realiteten inom områden avhänder sig norrngivningsmakten tillstora
regeringen.

Hur detaljerade bemyndigandena skall får emellertid avgörasvara
Ärfrån fall till fall. det fråga från medborgarnas synpunkt mindreom

ingripande föreskrifter, bör kunna tämligen vidsträcktaman ge
bemyndiganden. fallI andra bör riksdagen preciserat demera ange

inom regleringenvilka skall sigröra prop. 1973:90 209,ramar s.
jfr Lagrådets uttalande i 198889268även 67, 71.prop. s.

Ett krav bemyndigandet bör ske i rimlig omfattningär ochannat att
på sådant det står klart vilka uppgiftersätt överlämnas tillett att som
regeringen beslutaatt om.

Det måste slutligen avfattas så framgårdet klart liggerdetatt att
inom den i kap.8 7 särskilt viktigtDet ärram som anges om
innehållet i lag faller delvis det ickeinom delegeringsbaraen
obligatoriska lagområdet och delvis det delegeringsbarainom
fakultativa.

finnsDet dock anledning det gäller det sistnämndanär kravet att
framhålla beskrivningarna de delegeringsbara iblandämnenaatt ärav
både vida och Det således inte alltid lättär avgöraattvaga. var

går.gränsen
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Överföring myndighetermellan statliga6.6.4

området för regeringens restkompetensInom

myndighetunderordnadförordning överlåtaRegeringen får i enen
8restkompetensenfaller inommeddela föreskrifter i ämnenatt som

tredje stycket RF.13 §kap.
beroendeverksamhetföreskrifterna ärOm avsomavser en

debundendock regeringenfrån riksdagen, kananslagsbeslut avvara
anslag.samband beviljandetställt i medvillkor riksdagen avuppsom

myndighetsorganisationfallet med föreskrifterSå kan t.ex. omvara
statsbidrag 0.d.och om

de statliga myndig-föreskrifter förfår också beslutaRegeringen
enskilda och detförhållandet mellaninte gällerdessaheterna, om

myndig-förordningsåledes ibestämmerRegeringenallmänna. om
Sådanaarbetsformer.arbetsuppgifter och inreorganisation,heternas

myndig-för olikainstruktioner deregel in i s.k.bestämmelser tas som
detföreskrifterdel allmänna sätt närmareheterna. En angessom-

finnsflesta myndigheternaför deinstruktionernai avgemensamma -
1987:1100.verksförordningeni

beslutande-regeringensuttryck förexempel på reglerSom gersom
mellanpersonalsambrukarbetsformernadet gällerrätt när m.m.

1992: 191avgiftsförordningenkan ocksåmyndigheter nämnas som
avsnittet 7.6.beskriver ivi

allmänna för-för deskyldighet1980:995Förordningen om
myndigheterandrauppgifter till ärlämnasäkringskassorna att

stödutfärdats medhaföreskrifterexempel påytterligare ett som anses
Normgivningsmakten,Strömberg,restkompetens seregeringensav

1989, 162.uppl.,2 s.
sådana reglerförfaranderegler, dvs.får beslutaRegeringen även om

ärenden därmål ochgällerarbetsformer,myndigheternasför som
särskildnågonföljeringetinblandade,enskilda är annat avom

regeringensutanförfallerRättegångsförfarandetföreskrift i RF. t.ex.
inteförvaltningsförfarandetmedankap. 4enligt llrestkompetens

förordningibestämmelseravvikandetillåts nämligen§det. I 3 FLgör
210.1973:90prop. s.

taxerings- ochförförfarandereglernadockmotiven till RFI sägs att
1973:90lagområdet prop.höra tilluppbördsförfarandet bör s.anses

302.
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det delegeringsbaraInom området

Vi har i det föregående delegeringsregler intekonstaterat RF:satt
bemyndiganden fåruttryckligen hur vidsträckta riksdagens vara.anger

Vanligt lag innehåller huvuddragen regleringen påär att etten av
visst område. Ibland bemyndigar lagen eller den myndighetregeringen

ytterligare föreskrifter iregeringen bestämmer meddela vissaattsom
avseenden.

således regeringenMed stöd riksdagens bemyndigande kanav
förordning, innehåller huvuddragen den avseddabesluta en som av

samtidigt uppdrar statlig eller kommunalregleringen och ensom en
8 kap. jfr 13 kap. 8 §förvaltningsmyndighet eller kommunen 11

ytterligare detaljföreskrifter.meddelaRF att
föreskrifter får meddelas med stödBeträffande innehållet i de som

några begränsningars.k. subdelegering ställer RF intesådanen uppav
för delegering till regeringen.dem gällerutöver som

något hinder föreligger försåledes konstatera inteVi kan att
i förordning tillåta förvaltningsmyndigheternaregeringen att t.ex. en

med varandra sköta vissa för-träffa avtal att gemensamtatt om
valtningsuppgifter.

myndigheter föreskriftersidoställda meddela norm-låta tvâAtt
förvaltningsområde framstår dockochgivning inom ett samma som

de då kanbakgrund n0m1konflikterolämpligt bl.a. mot av som
flera myndigheter samtidigt skötalåta elleruppstå. Och att enen

hellerförvaltningsuppgift inte invändningsfritt medärgemensam
för motstridiga Något fonnelltrisken avgöranden.hänsyn till bl.a.

finns dock inteordning enligt grundlagen.hinder sådanmot en
myndigheter tillämpar regelverk inteAtt olika ärett gemensamt

förvaltning. FL gäller för samtligaför svenskfrämmande t.ex.
myndigheter.

Överföring myndighetstatligfrån till6.6.5 kommun enen

delegeras tillkommunallagen inteKommunal beslutanderätt får enligt
någon utanför den kommunala organisationen

33-38finns i 6 kap.delegeringBestämmelserna kommunalom
KL.

ledamotutskott,följer nämnd får uppdraAv 33 § ettatt enen
landstingetelleranställd hos kommuneneller ellerersättare atten
vissärende elleri visstbesluta på nämndens vägnar ett grupp av

följer 34de begränsningarärenden, dock med avsom
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Med stöd 37 § får nämnd, med stöd delegeringsbe-av en som av
uppdragit sin förvaltningschefstämmelsen fatta beslut påatt

medgenämndens hon eller han i sin delegerat be-vägnar, att tur
vidare till någonslutanderätten anställd inom kommunen ellerannan

landstinget.

Uttrycket anställd

Bestämmande för delegeringsrätten blir således den tilltänkteom
delegaten kan anställd i mening.KL:sanses som

Meningarna hur uttrycket anställd skall tolkas går dock isär.om
Enligt mening bara arbetstagare i arbetsrättslig bemärkelse;en avses
enligt mening ocksåkan uppdragstagareen annan avses.

skall iFörst det den gamla kommunallagen taladesnämnas att om
tjänsteman i stället för anställd kommunen.i Den gamla lagen

alltså uttryckligenuteslöt möjligheten delegera något tillatt en
kommunalarbetare.

Frågan vilka möjligheter enligt KL finns för kommunom som en
delegera beslutanderätt till uppdragstagare behandlasatt en av

i boken Privatisering förThunved socialtjänsten och rättssäkerhetenav
enskilde 1993. Enligt Thunveds mening skulleden den som genom

uppdrag har knutits till kommunal myndighet på sådant sättett etten
han kan delta i dess verksamhet i vissa fall betraktaskunnasägasatt

anställd hos kommunen 36.s.som
En sådan lagtolkning förefaller emellertid sakna stöd i KL.att

Beställar-utförar-modellen i rättsligt perspektiv SvenskaI rapporten
Kommunförbundet, 1992 delegering otillåten. Ensägs äratt extern
nämnd får således inte delegera sin beslutanderätt till anställda hosav

kommunalt eller privat företag. pekarEn lösning rapportenett som
anställa delegaten deltid. exempelIär attatt rapporten ges som

kommun anlitar specialist konsultbasis, t.ex.som en somen
Stadsarkitekt, anställer konsulten på deltid för beslutanderättatt -
innefattande tillmyndighetsutövning skall kunna delegerasäven -
denne.

Vidare kan i till Konkurrenskommittén SOUnämnas att rapporten
1991:26 bestämmelser medger delegering tillKL:s intesägs att en
konsult.

redovisar Riberdahl, i artikel i Förvaltnings-Samma synsätt som en
tidskrift anställdrättslig 1985, 146, hänvisar till KL talaratt oms.

Enligtoch inte SekrL uttryckligen uppdragstagare.nämnersom- -
hans mening får frågan efter arbetsrättsliga kriterier.avgöras
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i skalluttrycket anställd KLråda någon tvekantorde inteDet attom
arbetsrättsligagällandeenligtarbetsrättslig grund, dvs.avgöras

rättspraxis ochlagmotiv,ingående i lag,behandlasprinciper. Dessa
doktrin.

sålunda i regeluppdraganställning och ärmellanGränsen etten
svår dra.inte att

lagstiftningennuvarandeenligt den ärsåledes konstateraVi kan att
försäkrings-anställd hoslåta baradenmöjligt ärdet inte t.ex.att som

kommunala beslut.få fattapoliseneller hoskassan att

utanför dentill någonfå förasFörvaltningsuppgijier kan över
kommunala organisationen

kommunfullmäk-beslut§ efterenligt kap. 16 KLfår 3kommunEn av
för hand-angelägenhetkommunalvårdentige lämna över varsav en

enskilt aktiebolag,föreskrivits, tillordning intesärskildhavande ett
förening,förening, ideellekonomiskhandelsbolag, enett enen

enskildstiftelse eller person.en
överlåtamöjligheternaområdetspecialreglerade ärdet attInom en

aktuellahur denberoenderättssubjektprivattilluppgift ett av
enligtkommunenVerksamheterutformad.speciallagstiftningen är som

personal t.ex.i regi och medfullgöraskyldigalag är att egenegen
myndighetsutövningräddningstjänstochgrundskoleundervisning samt

får inte lämnas över.
ellerfullgöraskyldigkommunenverksamhet ärObligatorisk attsom

egenregiverksamhetobligatoriskvadlåta fullgöra kan utom avsersom
till råttssubjekt. Genomprivatalämnasmyndighetsutövning överoch

anledningmedvidtogslagstiftningsâtgärderde av prop.som
Ökad dettaverksamhet harkommunalkonkurrens i199293:43

sjukvårdsla-ochoch hälso-socialtjänstlagenklarlagts i t.ex.numera
gen.

fårinte hakommunföljerkompetensenden kommunalaAv att en
lands-enbartangelägenheter ankommersådanahand ettsomom
lands-ochkommunernasdocksammanfallerPå vissa områdenting.

kommunika-ochkulturförområdenatingens kompetens, t.ex.
såväl kommunerförhinderfallen finns det ingetdetioner. I att som

slag.uppgiftersiglandsting tar sammaavan
inte i KLmyndigheternastatliga nämnsStaten eller de som en

angelägenheter,kommunalavårdentänkbar menmottagare avav
heller.utesluts inte
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Överföring6.6.6 mellan kommuner

Den s.k. lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § begränsarKL en
kommuns möjligheter utföra uppgifter ligger inomatt som en annan
kommuns kompetensomrâde.

Principen innebär kommunen skall de kommunmed-sättaatt egna
lemmarna i förgrunden. för dessaDet behovär personers som en
kommun skall bedriva verksamhet enligt KL och kommunal-ta upp
skatt.

Principen utesluter dock inte kommun i mycket begränsadatt en
omfattning på sig kompletterande arbetsuppgifter inom vissatar
områden under förutsättning det finns anknytning till kommu-att en

huvudverksamhet på ifrågavarande områden.nens
Som frånexempel praxis kan det har godtagitsnämnas att att en

kommun med stöd anknytningskompetensen säljer tjänsterexterntav
RÅoch inom räddningstjänsten 1992 ref. 61 och att ettvaror

RÅlandsting tillhandahåller tvätteritjänster till privat företag 1993ett
ref. 12.

Det torde därmed också möjligt för kommun den inomattvara en
för medborgarkontorsverksamhet på sig vissa uppgiftertarramen en

för kommuns räkning.en annan

Överföring6.6.7 mellan kommunala nämnder

Något hinder finns i princip inte enligt förKL delegering från en
nämnd till anställda lyder under nämnd. anställdaAllasom en annan
hos kommunen kan således delegater för viss nämnd utan attvara en

förde den skull lyder denunder nämnden. Med KL grundsom
bestämmer nämnderna själva delegering.numera om

Det innebär nämnd kan inom för det delege-äratt en ramen som
ringsbart 6 kap. 34 § lämna uppdrag till anställda hos kommunen

lyder under nämnd fatta beslut i utsträckningattsom en annan samma
till nämndens personal. En begränsning gäller dock. Ensom egen

nämnd kan inte medge förvaltningschef underställdäratt en som en
nämnd delegerat vidare jfr kap. 376 §.annan

När anställd fattar beslut med stöd delegering, han ellergören av
hon det den delegerande nämndens i dessoch ställe.vägnar

I det förhållandet nämnderna råder sin personal finns docköveratt
begränsning för delegering uppgifter. Det får attantasen av en

anställd hos nämnd skyldig delegering frånär att mottaen en annan
nämnd han eller hon lyder under baraän den nämnden harom egna
medgett det.
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Anställning eller uppdrag6.7

medhardel frågor göraviavsnittetdet här attI tar somenupp
Detuppdragstagare.arbets- ellerställninghandläggarnas som

anställnings-avlöningsförmåner,arbetsledning,gäller semester,
skadeståndsansvar.straff- ochdisciplin-,skydd samt

Arbetsledning6.7. l

i avtalet.arbetsledningenreglerasuppdragstagareFör
arbetsskyldighet ochgällerframgår vadarbetstagareFör omsom

§ lagenenligt 32kollektivavtalanställningsavtalet,arbetsledning av
arbetsgivarensocharbetslivetimedbestämmande1976:580 om

arbetet.fördelaochledaallmänna rätt att
avtalmyndighetstatligriktatsinvändningEn mot att genomensom

myndig-förvaltningsuppgifter ärsköta attpå kommunöverlåter atten
hurkontrollenomedelbara överdendärigenomhetsledningen tappar

utförs.arbetsuppgifterna
visserligenbyggerverksamhetdagliga attmyndighetsEn

dendock inteinnebärDettadelegeras.kandenna attuppgifterna i som
sig alltfrånhändakanverksamhetenansvarig för ansvar.är ytterst

beslutviktigaresig underrättadhållamåsteeller honHan t.ex. om
Detärendegrupper.i olikatillämpaspraxisdenochfattas somomsom

ansvarig verksamhetenför överatt taockså den äråligger ytterstsom
ochdelegeringsbeslutjusterabeslut,viktigaprincipiellt attsvåra eller

efterbeslutfattarDenverksamheten..huvudöver taget att styra som
till denrapporteringsskyldighetdärför många gångerdelegering har en

kontakternamåstevälskall fungeraverksamhetenchef. Förär attsom
myndigheten nära.ide olika nivåernamellan vara

Även kommerförvaltningsuppgifter attmyndighetsdelnär en av en
medborgar-vidmodermyndigheten, etti ömsomhandläggas ömsom

inomhandläggsärendenaundvikabör annankontor, enattman
huvudman.medorganisation och annanen

arbetsupp-hurkontrollenbehålla övermyndighetenförEtt sätt att
medborgarkontoretvidhandläggarevarjeutförs knytagifterna är att

anställningsavtal.elleruppdrags-individuellatill sig genom
kanskesammanhangethäri detväljs saknaravtalsformVilken som

betydelse.praktiskstörre
särskiltochstatligbegränsningar,dock närfinns enDet en

innefattandeförvaltningsuppgifterskall delegeramyndighetkommunal
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myndighetsutövning till någon utanför myndighetens organisation, dvs.
till inte anställda hos myndighetenär bara harutanpersoner som ett
uppdrag den.

En sådan ordning ställer i varje fall krav på myndigheterna att
komma överens rutiner för styrning och övervakningom gemensamma

verksamheten vid medborgarkontoret.av

6.7.2 Avlöning, sociala förmåner m.m.

Låt har heltidsanställning vidanta attoss en person, som en ex-
empelvis lokalkontor hos allmän försäkringskassa, kassanett en av
placeras vid medborgarkontor och där utför uppgifter inte bara förett
kassan också för polismyndigheten eller kommunen. Då kanutan t.ex.
han eller hon tänkas få deltidsanställningar, exempelvis halvtidtre en
hos kassan, kvartstid hos polisen och kvartstid hos kommunen.en en
Eller också kan det bli anställning hos kassan kombinerad med etten
uppdrag hos polisen och hos kommunen när så möjligt.ärett

Vi inom utredningen inte ställning till de handläggandetar om
tjänstemännen vid medborgarkontoret skall ha två eller möjligen flera
deltidsanställningar eller bara anställning sedan kombinerasen som
med eller flera uppdrag.ett

Enligt vårt förslag skall i stället själva med utgångspunktparterna
i tillämpliga regler vilken avtalsform lämpligast iavgöra detärsom
enskilda fallet.

frågaI uppdrag betalar uppdragsgivaren arvode inte socialaom men
avgifter m.m.

Vid anställning betalar arbetsgivaren både lön och sociala avgifter
m.m.

För varje anställning tillämpas respektive huvudavtal. MBL-förhand-
lingar sker med de olika arbetsgivarna. I regel bör varje anställning
omfatta arbetstid minst 40 Annars kan avtalaprocent. parternaen
bort förmåner,del utfyllnadspensionen och vissa sjukför-t.ex.en
måner.

Innehar någon anställning hanän kan eller hon i vissa fallmer en
vid sjukdom drabbas fler karensdag lägre ersättnings-än samtav en
nivå under fler dagar två.än
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6.7.3 Semester, arbetsmiljöanställningsskydd,

Regler inte föroch anställningsskydd gäller den ärsemesterom som
någotuppdragstagare. Uppdragsgivaren har inte heller direkt ansvar

för arbetsmiljön för den dockuppdragstagare se 3 kap. 7 §ärsom
arbetsmiljölagen 1994:579, 1993942186, bet 199394:AU15,prop.

1993942365.rskr.
skyddDen arbetstagare omfattas däremot det lämnasärsom av som

i semesterlagen, lagen anställningsskydd och arbetsmiljölagen.om
vi i det föregående avsnittet avlöning gällerDet ävensagt m.m.om

här.

Disciplinansvar6.7.4

gäller, ifall kommunalt anställda sig skyldiga till fel ellerVad gör
i statlig verksamhet Eller ifall sådana statligtförsummelser en

förmedborgarkontor del kommunalaanställda vid ett som svarar en
angelägenheter sig skyldiga till motsvarande fel eller försummel-gör
ser

försäkringskasseanställdaanställda och finns det,För statligt som
förvaltningspersonalen,avsnittet i §§redan har i 14-21nämnts om

disciplinansvar. arbetstagare uppsåtligenLOA regler Den somom
åsido sina skyldighetereller i anställningen kanoaktsamhet sätterav

åläggas disciplinpåföljdsålunda tjänsteförseelse i formför en av
varning löneavdrag.eller

kollektivavtalregleratanställda omfattas 94Kommunalt ABettav
påminnerflera det författningsregleradedisciplinansvar sätt omsom

arbetstagare iSOU 1992:60 kanse 262. Enligt avtalet11 § soms.
försummelse åläggasanställningen gjort sig skyldig till fel eller

svåraredisciplinpåföljd eller vid elleri form skriftlig varningav -
upprepad förseelse löneavdrag.-

6.7.5 straffansvar

försäkringskasseanställda och kommunanställ-bådeFör statsanställda,
vid myndighetsutöv-finns straffansvarda det i 20 kap. BrB regler om

Statligning för tjänstefel jfr Hinn Aspegren,t.ex. an-m.m.
ställning, 307 ff.1994, s.

föreskrifter åtalsanmälan. De gäller bara122 § LOA finns stats-om
eller kasseanställda.
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6.7.6 skadeståndsansvar

ordning föreslogs i Civildepartementets Servicesam-Den rapportsom
medborgarkontor nämligen inteverkan vid Ds 1993:67 att staten-

avtal överlåter till kommunmed direkt stöd utanav normer genom en
sköta myndighetsutövning innebär enligt JK:s remissyttrandeatt -

också i frågaansvarsrisker. Den får del praktiska konsekvenseren om
belysning denskaderegleringsrutinerna. Detta fordrar närmare änen

hittillsvarande, JK.anser
påförslag vi lägger fram bygger emellertidDet en annansom

förordarföreslås i den nämnda Vi deordning än attrapporten.som
fråga sådana arbetsupp-statliga och kommunala myndigheterna i om

individuellainnefattar myndighetsutövninggifter an-som genom
medborgarkon-uppdragsavtal för in handläggarna vidställnings- eller

vidmyndighets organisation. Skadestándsansvareti respektivetoret
skiljer sig i sådant fall inte från vadmyndighetsutövning ett som

i modermyndigheten.gäller myndighetsutövningen utövasnärannars
tjänste-och skadeståndslagen kan såledesEnligt 2 kap. l 4 en

kommunalt anställd, bli skyldigstatligt ellerhan äroavsett omman,
försummelse i tjänstenfel ellerskada, hanersättaatt som genom

eller tredjearbetsgivaren, dvs. eller kommunen,vållar antingen staten
dockbli ersättningsskyldig fordrashan eller hon skallFör attman.

kap. §.precis för andra arbetstagare 4 1 Detsynnerliga skål som-
påpersonligensåledes regel inte kräva tjänstemanlönar sig att ensom

liditfelet allvarligt. enskildeskadestånd, inte mycket Denär somom
den offentlige arbets-stället vanligen få ersättningskada kan i av
skadeståndsansvar vidavsnittet 6.4 allmännasgivaren Detse närmare

myndighetsutövning.
del andrapåarbetstagare tillämpligaReglerna ävenär enom

förintar liknande ställning, det.ex. som annansenpersoner som
demomständigheter liknandeeljest utför arbete underräkning som

anställningsförhållande 6 kap. § 3.i 4förekommer
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6.8 Sekretess

för medborgarkontorvilka modellerOavsett vilken eller deav
förvalt-verksamhetenväljer, innebär den blivande attmansom

handläggas påningsuppgifter från olika kommermyndigheter att
blandadi något karakteriserasställe, kan som ensomsamma

verksamhet.
gäller i frågaavsnittet redovisar vi vaddet härI omsom

olika ellerdels mellandels mellan myndigheter,sekretess organ
myndighet.inomenheter en

ställs på sinoch tystnadspliktFrågan sekretess spets, omom
inte bara för kommu-handlägga ärendentjänsteman skallsamme

Skattemyndigheten, arbetsför-för polisen,ocksåräkning utannens
myndigheter.mil.försäkringskassanmedlingen,

Allmäntl

intedet allmännas verksamhet ochgäller ibestämmelserSekrL:s
myndighetomfattas RF:sde allmännabara hos termavorgan som

kap. § SekrL.1 1
röja uppgift, sig det skerförbudSekretess innebär ett att en vare

handling lämnas det skerallmän ellermuntligen eller utatt engenom
innehåll i visstuppgifternas och förekomstDet är ettsätt.annat

såledesskall skyddas. behöverde Debestämmersammanhang omsom
eller elektroniskt registrerade förfästainte attett pappervara

omfattas sekretess.av
förbudkopplatsharförbudet uppgiftTill röja hemlig attettatt en

utanför verksamhet därdenutnyttja sekretessbelagda uppgifteri övrigt
myndig-både för dengällerFörbudetsekretessen gäller 1 kap. §.4

uppgiftpersonal. Enhet där sekretessen gäller och för myndighetens
användasvidarealltsåin för verksamhet får intehämtats utanensom

enskilde medgerdenfallverksamhet. kräver i såför Det atten annan
dettauppgiftenfall får tjänstemännen hämtadet. I nyttannat om

sanktioneradfinnasdet kanmöjligt. Bakgrunden till regeln ärär att en
får inte användasskyldighetenuppgiftsskyldighet område ochett

område.informationmyndighetenför bakvägen ett annatatt ge
myndighet ellerinomuppgifter får hanterashemligaHur enen

framstår dockDetsekretesslagen.regleras inte iVerksamhetsgren som
mellan deförekommauppgiftsutbyte måsteklart frittatt ett personer

myndighet. vilkenIinomhandläggningen ärendedeltar i ett enavsom
inomdenna kretsutanföruppgifter kan röjashemligautsträckning
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i lagstiftningsärendemyndigheten eller verksamhetsgrenen har ett
fråga 198182:l86 38.etisk prop.bedömts närmast s.som en

både anställda och uppdragstagare6.8.2 Sekretessen gäller

röja eller utnyttja6 SekrL gäller förbudetEnligt l kap. § att en
framgått både anställda och uppdragstaga-sekretessbelagd uppgift som

hon har deltagit iförutsättning gäller därvid han ellerSom attre.
fått kännedom uppgiften.myndighetens verksamhet och då om

vadfinns anledning något beröradet sammanhanget detI här att
uppdragstagaren.i motivensägs omsom

126 f. detmotiven 197980:2 del AEnligt uttalanden i prop. ärs.
myndigheteller tjänstepliktig hosden anställduppenbart äratt ensom

i månsekretess. tveksamt det vadunderkastade Meraskall är envara
begränsadlikställd har någon formelleruppdragstagare av an-en som

exempelunder SekrL. Somtill myndigheten skall föras inknytning
faller utanför lagensådana uppdragstagarei motivennämns att som

uppdragsta-förordnade myndighetende ärär atttrots att anse somav
enskildafårenskilda rättssubjekt ellerhos representerasom ansesgare

på självständigainte heller tillämpasSekretesslagen skallintressen.
anförtroddauppgifter sigvisserligen har fåttuppdragstagare, avsom

framstårutåthandlar i ochmyndighet setteget somnanmmen somen
utrustade med kompetens.egensom

tillämplig dem hardäremot blimotiven SekrLI sägs som
sådan anknytning tilloch harhos myndighetenuppdrag ensom

Huruvidai dennas verksamhet.de kan deltamyndigheten sägasatt
baserat saknareller civilrättsligförfattningsregleratuppdraget är rent

egentligaverksamhet denMed myndighetensdärvid betydelse. avses
myndighetensframgår eller kan läsasdenverksamheten, ut avsom

Även fallet,författning. så intenågoninstruktion eller äromannanav
behövligahar denuppdragstagaremåste det likväl attantas en

utföruppgift handentill viss myndighet,anknytningen somomen
falli varjevid myndigheten ellerpå tjänstemanvanligen ankommer en

sådan tjänsteman.handnaturligen skulle kunna has enom av

myndigheterinomSekretess mellan och6.8.3

§ första stycket.myndigheter kap. 3gäller mellan olika lSekretess
denmyndighet,inom ärkan också gällaSekretess omsamma

själv-betraktaolika verksamhetsgrenaruppdelad i är att somsom
§ andra stycket.till varandra kap. 3i förhållande lständiga
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Vad med självständiga verksamhetsgrenar inomsom avses en myn-
dighet har inte definierats i lagen. Enligt Konstitutionsutskottet skall
sekretessgränsen det gäller förhållandetnär inom ochen samma myn-
dighet sammanfalla med motsvarande begränsningar vad gäller hand-
lingsoffentligheten bet. 197980:KU37 13. I vad mån olika verk-s.
samhetsgrenar inom myndighet skall betraktas själv-samma som
ständiga i förhållande till varandra får därför bedömas med ledning av
motivuttalanden till 2 kap. 8 § TF i propositionen l97576:160.

En redogörelse för dessa motivuttalanden lämnas i samband med vår
diskussion medborgarkontorets ställning i den kommunalaom
organisationen.

Regelns tillämplighet den kommunala organisationen behandlas
i 1981822186, 38. Där del uttalandengörsprop. s. atten om
Skolhälsovården och skolans verksamhet i övrigt betraktaattvar som
självständiga i förhållande till varandra och sekretess därför läratt
gälla i förhållandet mellan Skolläkare och Skolkurator inteen en men
mellan kuratorn och elevens klassföreståndare, eftersom naturlig ut-en
gångspunkt måste den elevvårdande verksamhetenatt ochvara se
undervisningssidan integrerad del skolverksamheten. Isom en av

proposition s. 47 uttalades i fråga socialtjänsten detsamma attom
där någon gång kunde förekomma självständiga verksamhetsgrenar i
sekretesslagens mening, då hälso- och sjukvårdsverksamhett.ex.
bedrivs inom för socialtjänsten.ramen

Regelns tillämplighet uppmärksammades också i samband med
tillkomsten KL se 199091 117 43 f., bet. 199091:KU38av prop. s.:

36. KL kommunerna frihet organisera den eller deatts. ger en
kommunala nämndernas verksamhet efter andra grunder denän
verksamhetsindelning sekretesslagen bygger på. Regeringensom
uttalade därvid sekretessreglerna i och för sig inteatt hindrar en
ordning med friare nämndorganisation.en

Lagrådet och Konstitutionsutskottet sig inte demotsatte nya
principerna för den kommunala organisationen framhöll attmen en
översyn sekretesslagen ändå framstod behövlig för kommaav attsom
till med derätta problem integrerad nämndorganisation kansom en
medföra.

Vad gäller statlig verksamhet har diskussionen i denäven tidigare
nämnda 199091:53 s. 12 och 28-30 visst intresse. Iprop. ett
propositionen behandlades försäkringskassornas medverkan i folk-
bokföringsarbetet tillsammans med Skattemyndigheten. En sådan
medverkan ansågs i praktiken kräva kassorna har terrninalåtkomstatt
till de lokala folkbokföringsregistren. De nackdelar från integritetssyn-
punkt risk för otillbörligt intrång i registrerade integritetpersoners-

sådan ordning medförde gjorde någon terrninalåtkomstsom atten-
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deför begränsaför övrigtanfördesskälgodtas. Samma attkundeinte
detiuppgifterenbarttillterminalâtkomstskattekontorenslokala

hindraViktenverksamhetsområde.kontorets attregister avavsersom
vägde härallmänhetentillregistretuppgifter ispridningonödig aven

förtaladeverksamhetsmässigskälde art enän somtyngre av
terminalâtkomst.

Registeransvar6.9

medborgarkontorsverksam-verksamhetblandadsådanEn som en
sekretesshänseendeiinte bara utankonsekvensersärskildafårhet

datalagen.enligtregisteransvaretgällerdetockså när m.m.
frågagäller ivadviredovisaravsnittetdet här omI som

tilltillgångharmyndigheterflera ettregisteransvar, när person-
ellerregisterinnehålletpåverkabefogenheträttsligharregister, att

termi-bådefårdärmedhandläggareutnyttjargemensamt somen
flerapersonuppgifter iregistreramöjlighetochtillnalâtkomst att

register.myndigheters

bådehartidigarevikan, sagt,motivoch dessdatalagenEnligt som
registeransvarigamyndigheterjuridiskaochfysiska samt varapersoner

blikanmedborgarkontorinnebärDet6.5.1. ettavsnitt attse
kvalifika-uppfyllerdetbarapersonregisterförregisteransvarig ett om

myndigheter.förellerjuridiskaförtionskraven personer

påverkamöjlighetterminalåtkomst och attharmyndigheterFlera
registerinnehâllett

verksamhetförden ett§ datalagenenligt 1Registeransvarig är vars
bedömningenVidregistret.förfogarhan överförs,personregister om

fråganregister ärförfogar över vemnågon ett omfrågan omavav
Detbetydelse. äravgöranderegisterinnehålletbestämmer avsom

myndig-statlignågonellernämndkommunaltillräckligtdärvid att en
förregisterinnehâlletpåverka attbefogenheträttslig attharhet

Detregistret.förfoga överskallmyndighetenellernämnden anses
iinnehålletpåverkakanmyndigheterfleraellertvåinnebär t.ex. om

registeran-skallmyndighetersamtligapersonregister, somansesattett
registret.försvariga
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För uppgifter i register kan gällasekretess enligt SekrL. Såett är
exempelvis fallet för uppgifter enskildas personliga förhållandenom

kap.7 4 § SekrL. Det innebär bland sådan uppgift inteannat att en
får lämnas det inte står klart uppgiften får röjas denut, att utan attom
enkilde eller hans närstående lider särskildEn skadeprövningmen.
skall således föregå varje utlämnande. prövningen fårDen bara
underlåtas i de fall där den enskilde har eftergett sekretessen 14 kap.
4 §.

Ansvaret för skadeprövningen ligger enligt SekrL på den ärsom
registeransvarig.

Vid registeransvar blir i princip varje uppgift iett gemensamt ett
personregister tillgängligt för respektive myndighet så snart som
uppgifterna registreras i registret. En sådan tillgänglighet innebär
också utlämnade uppgift. Någon skadeprövning kan då iett av
praktiken inte ske. I sådan situation kan i fråga, detsättas ären om
förenligt integritetsskyddetmed i SekrL tillåtaatt ett gemensamt
registeransvar.

Vi vill i detta sammanhang påpeka ärenden utlärn-nytt att om
nande allmänna handlingar hos myndighet myndig-av en anses som
hetsutövning. författningsförslagDet vi lämnar emellertid intesom ger

för anförtro den verksam generalist vidärutrymme att som som
medborgarkontor sådan myndighetsutövning vårt2 §ett en se-

lagförslag och kommentaren därtill avsnitt 6.2.5.samt

En handläggare, verksam för fleraär myndigheter, har därsom
terminalåtkomst och påverkamöjlighet registerinnehållatt ett

Hur skall redovisade reglerna tillämpasde på sådana organisations-nu
former integrerad nämndorganisation enligt den s.k. beställar-som en
utförarrnodellen och renodlat kommunalt medborgarkontor enligtett
det danska ROSA-projektets denmodell. medborgarkon-Det är typ av

kallas modell 1.tor som
Datainspektionen har frågan tillsynsärendedels i denprövat 30ett

juni 1994, dels i tillståndsärende 20den oktober 1994. Bådaett
ärendena Sölvesborgs kommun.avser

Tillsynsärendet

I Datainspektionens beslut den 30 juni 1994 dnr 2123-93, 2126-93,
3043-93 tillsynen skall reda frågornasägs dels registeran-att ut om

för de nämnder i kommunen tillämpar bestäl1ar-utförar-svar som
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medborgarkon-vidpersonalenterminalâtkomstdels vilkenmodellen,
och personalenspersonregisterpersonuppgifter i olikatillhartoret
hjälp ADB.personuppgifter medsjälva registreramöjligheter att av

blandframgårbeslutetBeställar-utförarorganisationen: Av annat
ochnämligen l barn-beställarnämnder,harföljande. Kommunen tre

bostads-grundskola,för barnomsorg,utbildningsnämnden som svarar
kulturnämn-fritids- och2familjeomsorgindivid- ochbidrag, m.m.,

omsorgsnämndenoch 3bibliotek, kulturförden m.m.svararsom
handikappomsorgför äldreomsorg, m.m.svararsom
byggnadsnämnd.miljö- ochfinnsVidare en

serviceför-indelad iutförarnärrmd. DenKommunstyrelsen ärär en
utförarorganisation.ochkommunledningskontorvaltning, ett en

kommunstyrelsen.anställd hospersonal i kommunenAll är
respektivedelegation frånmed stödfattar beslutTjänstemännen av

nämnd.
antal barnom-visstbeställa,gårverksamhetEn ettt.ex.attsom

Socialtjänsten harutförarorganisationen.tilllhänförssorgsplatser
beställarnämnden.utförarorganisationen ochmellandelatsdärför

förpersonregister,tvåanvändsverksamhetensociala ettdenI
bådeanvändsRegistren näräldreomsorgen.förochbarnomsorgen ett

fattarbeställarnämndenfördelegationstödmedtjänstemännen av
dvs.deochmyndighetsutövning närinnebärbeslut agerarsom

utförarorgansiationen.itjänstemänegenskapbeslut iverkställer av
omsorgsnämndenbeställarnämndbådefannDatainspektionen att

registrenregisteransvariga närbordekommunstyrelseoch ses som
utförarorganisationen.beställarorganisationensåvälinomanvänds som

bedömningendengjorde därvid gemensamtDatainspektionen ettatt
bestämmelserSekrL:sförenligt medinteregisteransvar omvar

därutöveranfördeDatainspektionenskadeprövningsskyldighet.
följande:

utförarnämndbeställar-ocksåsaken hör ävenTill att resp.om
valtkommunendetregister, innebär attsättsittskulle föra somvar

skulle kommaskadeprövningenpåverksamhet attsinorganisera att
beställar-dels förnämligentjänsteman;ochgöras sammaav en
dels fördelegationsbeslut,stödmedräkningnämndens ettav

utförarorgani-itjänstemanegenskapräkning iutförarnänmdens av
sekretesslagenspraktikeninnebär iordningsådanEn attsationen.

integritetsskyddockså detdärmedspel ochbestämmelser sätts ur
âsyftar.datalagstiftningenochsekretess-som
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Medborgarkontoret: Följande omständigheter förelåg enligt Datain-
spektionen.

Organisatoriskt hänförs kontoret till kommunstyrelsens serviceför-
valtning. Personalen är liksom övrig kommunal personal- -
anställd hos kommunstyrelsen. Genom delegeringsbeslut respektiveav
kommunal nämnd har personalen men inte samtliga i alla ärenden
vid medborgarkontoret beslutanderätt myndighetsutövningsuppgifter
i ärenden bostadsbidrag,rör bostadsförmedling och parkeringstill-som
stånd. Med beslutanderätt i ärende följer terminalâtkomst tillett
samtliga uppgifter i det register används för administrationsom av
ärendet och möjlighet registrera uppgifter. Den inte haratten som
beslutanderätt har i vissa fall terminalåtkomst till samtliga registerupp-
gifter, i andra fall till begränsat antal uppgifter, s.k. frågebilder,ett

i vissa fall också möjlighet del registreringar.göraattmen en en
Datainspektionen fann den omständigheten samtligaatt att personer

vid medborgarkontoret har tillgång till flertal register olikaett som
nämnder registeransvariga förär skulle bedömas terminalut-som
lämnande vilket kräver tillstånd Datainspektionen enligtav--
datalagen i de fall kommunstyrelsen inte registeransvarigär eller--
där tjänstemännen saknar delegation från den registeransvarige
nämnden. deI fall personalen har möjlighet registreringargöraatt

delegeringsbeslut från den registeransvarigeutan närrmden bedömde
Datainspektionen förfogandet stred datalagens ochatt TF:smot
bestämmelser hantering allmänna handlingar. Ett sådantom av
registerförfogande innebarpersonalen enligt inspektionen föratt ettav
nämnderna personregister tillskapades, vilket krävdegemensamt
tillstånd. Enligt Datainspektionen tillstånd bara i mycket speciellages
fall, ålagtsnämnderna bedriva viss verksamhett.ex. attom gemen-
samt.

beslutetI anvisade Datainspektionen kommunens nämnder i första
hand för personalen vid medborgarkontoret begränsa åtkomsten tillatt
respektive nämnds register och registrera uppgifter irätten att
registren till har delegation besluta i de ärendenattpersoner som som
uppgifterna I andra hand anvisade inspektionen nämndernaavser. att
söka tillstånd lämna uppgifterna terminal ellervia sökaatt ut att
tillstånd föra registren med kommunstyrelsen däratt gemensamt
personalen anställd.var

ñllstândsärendet

I sitt beslut den 20 oktober 1994 dnr 628-93 hänvisade Datainspek-
tionen till det redovisade tillsynsärendet där inspektionennyss
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såvälnärrmdorganisationenintegreradedenfråga attkonstaterade i om
kommunsty-falleti det häromsorgsnänmdenbeställarnänmden som

registeran-utförarorganisationdess attrelsen genom somansevar
avsåg äldreomsorgen.personregisterförsvariga ett som

personregistretförtillståndansökanornsorgsnärnndensI om -
bl.a.nämndenanförderegisteransvarig attalltså för att ensamvara -

utförandebeställandedenför såvälindividnivåden somsvarar
Kom-handikappomsorg.ochäldre-kommunensinomverksamheten

inteområdet skerverksamhet inomutförarorganisationsmunstyrelsens
för kommun-därför inteanvändspersonregistretindividnivån ochpå

Kommun-omsorgsnänmdens.förbaraverksamhetstyrelsens utan -
arbetsuppgifternai kommunenpersonalallanställerstyrelsen men

nämnd.respektiveipersonalentilldelas
omständighetertill demed hänsynDatainspektionenfannbeslutetI

förendastförasfickregisterifrågavarandenämnts ansesattnusom
registeran-därmednämnden ärochverksamhetomsorgsnärrmdens att

registretförsvarig
personaldenbedömningendendärvidgjorde attDatainspektionen

kundeutförarverksamhetochbeställar-för dessnämndentilldelatssom
SekrL.6 §i kap.1uppdragstagaremed sådanajämställas avsessom

för sådanagällertystnadsplikttill denblandhänsynMed annat som
tillståndinspektionenenligtkunde ges.personer

kommentarUtredningens

medborgarkon-integreradförmodellligger denbedömningvårEnligt
välavsnitt 8jämförföreslårregiitorsverksarnhet somgemensam
föruttryckharDatainspektionen gettinställningdenlinje medi som

besluten.bäggeredovisadedei nu
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7 Inledning till problemanalysen

7.1 Vad medborgarkontorär ett

Försökslagen

Benämningen medborgarkontor förekommer i svensk bara irätt
1994 års försökslag.

I lagen inte vad med medborgarkontor. lagmoti-Ianges som avses
prop. 199394:187, 6 det sammanfattandesägs ärattven s. en

benämning på offentlig inrättning offentlig service tillen som ger
medborgarna. propositionenI utvecklas begreppet närmare attgenom
där talas olika modeller för medborgarkontor, både sådana medom
enbart kommunal verksamhet och sådana där kommunen, statliga
myndigheter försäkringskassaoch allmän samlokaliserar sinen
verksamhet. Kommunen lagen befogenhet slutaattges genom

förvaltningsuppgifter,samarbetsavtal utföra inte innebärattom som
myndighetsutövning, statliga myndigheter, allmän försäkrings-en
kassa eller landsting. Samarbetsavtal fâr också jämlikt KL träffasett

stiftelsermed bolag, föreningar, eller enskilda serviceuppgifterom av
allmänt kommumnedlemmarna.intresse för

definition begreppetEn liknande medborgarkontor föreslogsav
Servicesamverkanockså i vid medborgarkontor Dsrapporten

1993:67. Med medborgarkontor avsägs där kommunalett en
inrättning där förvaltningsuppgifter kommunala myndigheterfrån olika
handläggs, möjlighet träffamed för kommunen avtalatt attmen om

viss eller vissa utföraanställda medborgarkontoret skallviden
förvaltningsuppgifter myndigheter, allmän för-statligaäven en
säkringskassa landsting f..s. 93samt ett

Sammanfattningsvis kan uttrycket medborgarkontor isägas att
svensk hittills har begränsats till kommunal inrättning,rätt att enavse
dvs. del i den kommunala förvaltningen.en

En till hands liggande förklaring den kommunalatill anknyt-nära
ningen försökslagen syftar på begränsningtill lätta denär att att som

gäller för kommunernas verksamhet enligt KL. Enannars annan
förklaring kan det ofta kommunerna initiativ tilläratt tar attvara som
inrätta sådana för förstakontor i hand kommunal verksamhet.
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Allmänt

beskrivaskorthetkan imedborgarkontorförbärande tankenDen som
pâkommunhus,itak,och under ettställe t.ex. ettettettatt

och servicesamhällsinformationbibliotek samlaellerpostkontor ett
slaginnefattar vissförvaltningsuppgiftersådanaockså avsommen

lättillgängligt sätt.för medborgarnapåmyndighetsutövning ett
vi behandlar närmaremedborgarkontor,medtankeEn somannan

centralaförvaltningenseffektiviseraföljande avsnittet, äri det att
ochinformations-fråndessaavlastaverksamheter att rengenom

ärenden. Deenklarefrån hanteringenserviceverksamhet samt av
användaskandärigenomfrigörförvaltningarnacentrala somresurser

ärendehanteringen.kvalificeradedenför mer
förestårbegränsningarekonomiskakraftigakan dePå så sätt som

påkvalitetenochdelvis kompenserasverksamhetenoffentligaför den
angelägetalltsåsigbehållas. Detlättareservicenoffentligaden ter mer

medborgar-ieffektivitetsvinsternaantyddadenågonsinän att ennu
realiseras.kontorsverksamhet snarast

samlingsbeteck-har härmedborgarkontor använtsUttrycket ensom
verksamhet,offentligorganiseraantal olikaför sättning attett nya

bedriver.försäkringskassornadenstatlig ochochkommunalbåde som
skalldäriframlängretill dem rapporten,Vi återkommer

verksamhet.sådanförolika formerdiskutera en
Kvikskrartke,beteckningarnavanligtvisanvändsDanmarkI

SverigeiinrättningarsådanaRådhusbutik påellerServicebutik som
ServicekontorNorgeMedborgarkontor. I sägerkallarvanligen man

Samservice.Finlandoch i
DanmarkIvärdskillnadsaklig ärhär attfinns notera.Det somen

kommunenslösningnormalbaramedborgarkontoren avsom enses
verksamhetstatlignågonochorganisationochverksamhetinterna

verksamhetenomfattas däremotFinlandochNorgeinte. Iförekommer
medborgarkontoret ärochuppgifterstatligaochkommunalabådeav

inrättning.kommunalnågonenbartintedär heller
One-Storbritannienimedborgarkontor ärbeteckningarVanliga

be-användsTysklandNeighbourhood-Office. IellerStop-Shop
Einwohnerarnt.ochBürgerladenBürgerbüro,teckningarna Bürgeramt

, StorbritannienimedborgarkontorenDanmarki ärPâ sätt somsamma
statliginslagangelägenheterkommunalaTyskland utanoch av

verksamhet.
dennavi ianvänderredovisats rapportvadbakgrundMot som nuav

kommu-det barainte såmedborgarkontor rentsnävtordet att avser en
inrättning.nal
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Vi vill samtidigt stryka under Medborgarkontornytt att namnet
inte någon närmare upplysning sig organisationsforrnenger om vare
eller verksamheten. Man kan för övrigt sigtänka andra beteckningar,

Sarnservicekontor eller Samtjänstkontor.t.ex.

7.2 Funktionsfördelning och

förvaltningsorganisation

Hur kan sektorövergripande verksamhet i denen passas
nuvarande förvaltningsorganisationen

En och tjänsteman bör i fortsättningen vid med-samme ett
borgarkontor kunna handlägga inte bara enklare passärendent.ex.

också anmälningar okompliceradeutan tillgrepps- ellerom
skadegörelsebrott, enklare ärenden hittegods, vissa okompli-om
cerade ärenden licens för jaktvapen, tillstånd till spräng-om om
ning och till innehav explosiva ämnen vissa tillståndsamtav
enligt ordningslagen.

Samme tjänsteman bör dessutom kunna utföra förvaltnings-
uppgifter innefattande viss enklare myndighetsutövning en
kommunal nänmds, allmän försäkringskassas och kanskeen
ytterligare några myndigheters vägnar.

För kommunens räkning kan det bli fråga meddelat.ex. attom
parkeringstillstånd, bevilja ekonomiskt bistånd, anvisaatt platsatt
i daghem eller handlägga enklare byggnadsärenden,att för för-
säkringskassans räkning besluta bostadsbidrag ochatt bostads-om
tillägg, utfärda intyg till sjukvârdsförmânerrättatt förom etc.,
skattemyndighetens räkning besluta jämkning preliminäratt om av
skatt, utfärda intyg kvarskatteavdrag inteatt skall göras,att attom
medge anständ med betala ellerskatt lärrma självdeklarationatt att
eller utfärda personbevis för arbetsförmedlingensatt räkningetc.,

skriva in arbetssökande elleratt besluta ersättning för s.k.att om
sökanderesor.

7.2.1 Staten

Allmänt

Den statliga förvaltningsorganisationens uppbyggnad betingadär av
flera olika krav se Håkan Strömberg, Allmän förvaltningsrätt,t.ex.
16 uppl., 1992. Bland dem märks å sidan kravet på enhetligena en
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funktions-påkravetsidanandraâverksamhet, enledning statensav
sakligaskiftandearbetsuppgiftemastillhänsynfördelning tarsom

liknasorganisationenSchematiskt kananknytning.lokalaochinnebörd
denunderochregeringen ettsigbefinnerdesspyramid. Ivid spetsen

myndigheter,lokalaochregionalacentrala, varomfattande system av
uppgifter.bestämdasinamedoch en

redovisatstidigareharmyndighetbehandling termenEn närmare av
myndighetkonstateramedvi attnöjer att6.3. Här enavsnitteti oss

tänksenhet,tillsammanhållnamänniskor somenbestår gruppenav
hållerDetpersonskiften.allaoberoende somidentitetsinbevara av

arbetsuppgifter.ochorganisationdessenheten ärsamman
ibeslutanderättenhar etttalasförfattningidet somNär vemomen

vilkaellerVilkenmyndighetensbaraärenden namn.slagsvisst anges
beslutanderättenverkligadenhar angesmyndigheteni sompersoner

arbetsordningochinstruktionmyndighetensiställetiinte. Det anges
tjänstemännen attvilka utsesmyndighetsbesluti internaoch genom

interegelilagarImyndigheten. ensinomfunktioner angesolikasköta
aktuelladenvidregeringenbindainteFörmyndighetens attnamn.
åliggeruppgiftvissställetiriksdagen attt.ex. enorganisationen anger

bestämmer.regeringenmyndighetdenellerregeringen som

Funkrionsfördelning

för-präglakan sägasfunktionsfördelningformerFöljande tre av
ochlokalsaklig,nämligenuppbyggnad,valtningsorganisationens

vertikal.
påbyggersakliga, attdenfördelning, man avformenförstaDen av

eftersomolikaarbetsuppgifternafördela organmåsteskälpraktiska
skiftandedearbetsuppgifter mestomfattarförvaltningsverksamheten av

uppgifter ärallaregeringsnivänbaraegentligen somDet ärslag.
centralaiUppdelningenochinomsammanhâllna organ.ett samma

Datainspektionen,Arbetsmarknadsstyrelsen,förvaltningsmyndigheter
etc.RiksskatteverketRikspolisstyrelsen,Riksförsäkringsverket,
olikaidvs.funktionsfördelning,sakligbehovetheltpräglas enavav

verksamhetsgrenar.
delarlokala,denfunktionsfördelning, enuppformenandraDen av

flertaletInomarbetsområden.geografiskaolikaiVerksamhetsgren
förvaltnings-centralförutomfinns,verksamhetsgrenar enstatliga

landetdelarsärskildahar sommyndigheter avmyndighet, även som
oftasinimyndighetsorganisation är turDennaarbetsområden.

t.ex.myndigheterlokalaochregionalanivåer,tvâiuppbyggd
funktionsfördelningDennaArbetsförmedling.ochLänsarbetsnämnd
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förutsätter i sin landet delas in olika förvaltningsomrâden,itur att
i län, i polisdistrikt, i kronofogdedistriktt.ex. Funktionsför-m.m.

delningen mellan olika sidoordnade myndigheter regional eller lokal
nivå inom förvaltningsgren bestäms ärendenassamma genom
anknytning till vederbörande förvaltningsområde.

Den tredje formen funktionsfördelning, den vertikala, byggerav
verksamheten inom förvaltningsgren så, centrala myndig-attupp en

heter överordnade i förhållandeär till regionala myndigheter och de
sistnämnda överordnade i förhållande till lokala.

Lydnadsförhållande till överordnade myndigheter

Statliga myndigheter står enligt grundlagen principiellt isett ett
lydnadsförhâllande till högre myndigheter och i sista hand till
regeringen kap.ll 6 § RF.

Lydnadsförhâllandet begränsas dock bestämmelsen i 11 kap. 7 §av
inte någon myndighet får bestämma hur förvaltningsmyndighetatt en

skall besluta i konkret ärende myndighetsutövningrörett motsom en
enskild eller kommun eller tillämpning lag.rör Sådanamot en som av
ärenden skall således varje förvaltningsmyndighet handlägga själv-
ständigt och på eget ansvar.

hindrarBestämmelsen inte regeringen eller överordnadeatt
myndigheter kan lägre myndigheters beslutsfattandestyra genom
generella direktiv.

Bestämmelsen hindrar inte heller regeringen eller överordnade
myndigheter från ingripa direktiv i särskilda fall,att genom om

förordning.myndighetsutövningen sker med stöd av

7.2.2 Kommunerna

Funktionsfördelning

KL, infördes år 1992, i förhållandekommunerna till vadsom ger som
gällde enligt den gamla kommunallagen 1977:596 frihetstor att
besluta den organisationen och verksamhetsfonnema.om egna

linjeI med denna frihet har motsvarande ändringar också ge-
nomförts för kommunala förvaltningsuppgifter reglerade iärsom
specialförfattningar. Som exempel kan den tidigarenämnas att
bestämmelse i 4 § socialtjänstlagen 1980:620 föreskrev detattsom
skall finnas Socialnämnd i varje kommun har ersattsen av en
bestämmelse kommunen frihet besluta vilken ellerattsom ger om
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inomuppgifterkommunensfullgöraskallnämndervilka som
socialtjänsten.

kommunfullmäktige 3församling:beslutandefinnasskallDet en
deochkommunstyrelsetillsättasin skalli§ KL,kap. l tur ensom

fullgöra kommunensförstyrelsen behövsnämnder attutöversom
övrigtiverksamhetenförochförfattningarsärskildaenligtuppgifter

verksamhetkommunal ärallinnebärDettaoch 2 §§.kap. l3 att
nämndorganisationen.kommunalainordnad i den

föreskrivet,särskiltnågotinte ärvidare,skallFullmäktige annatom
förhållande.inbördesverksamhetsområden ochnämndernasbestämma

beslutadärvidfårFullmäktige om
i helaverksamheterfleraellerhandskall hanämndl att om enen

kommunen,
iverksamheterfleraellerhandskall hanämnd2 enenatt omen

kommunen,del av
fleraellervidverksamhetenhandskall hanämnd3 enatt omen

ochanläggningar
4 §.nämnd 3 kap.underställdskallnämnd4 annanenatt varaen

organisationkommunernasmedförtregler har numeraDessa att
dockOrganisationsfriheten begränsasmångfald.ökandepräglas av en

inte bestämmanämnd fårEn5i 3 kap.bestämmelserna omav
nämndenärenden däriför kommunenskyldigheterellerrättigheter

någonhellerfår inte utövanämndEnkommunenföreträder part.som
verksamhetsådantillsynföreskriven överförfattningelleri lag annan

bedriver.självnämndensom
kommunalaför denhuvudmodellerpraktikenifinnsDet tre

organisationen:
m.m.fastighetfritid,skola,sektorielladen

ochm.m.kommundelsnämnderterritorielladen
m.m..beställarnämnder-utförarenheterfunktionelladen

minskandeitillämpas ut-vanligastmodellenförsta ärDen men
begränsaditillämpasindelningterritoriellasträckning. Den om-

omfattningökandeitillämpasorganisationenfunktionellafattning. Den
landsting, Dsochi kommunerutvecklingredovisningårs1993se av

15.1994:61 s.
arbets-ñinktionsfördelningenförformernamedjämförelseEn av

sektorielladenhandenvidsidanstatliga attpå denuppgifterna ger
sakligi kommunerna närmast motorganisationsmodellen ensvarar

organisationsmodellenterritoriella motoch denjfunktionsfördelrzing en
organisationsmodel-funktionellamedan denfunktionsfördelning,lokal

sidan.statligadenmotsvarighetsaknarlen en
ocksåanvänds,organisationsmodellvilkenfinns,Det somoavsett

Detorganisationen.kommunalai denfunktionsfördelnirzgvertikalen
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ankommer således fullmäktige besluta i ärenden äratt som av
principiell beskaffenhet eller vikt för kommu-störreärsom annars av

3 kap. 9 §. Det också,är fullmäktigenämnts,nen som nyss som
beslutar nämnder och nämndindelning, nämnd skallt.ex.om om en

underställd närrmd, likaså delegering beslutande-vara en annan om av
i vissträtten ärende eller viss ärendenett 3 kap. §.10en grupp av

Styrelsen leder och samordnar förvaltningen kommunensav ange-
lägenheter och har uppsikt övriga nämndersöver verksamhet 6 kap.
l §. Nämnderna beslutar i frågor förvaltningenrör och i frågorsom

de enligt lag eller författning skall ha hand De beslutarsom annan om.
också i frågor fullmäktige har delegerat till dem 3 kap. 13 §.som
Nämnderna och inom sitt område för verksamhetensvarar attvar en
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer fullmäktige harsom
bestämt de föreskrifter gäller för verksamhetensamt 6 kap. §.7som

Organisationsstruktureni den kommunala organisationen

Även de kommunala ingår i hierarkisk uppbyggd organisa-organen en
tion.

Styrelsen har framgår 6 kap. l § KL central ställning isom av en
organisationen. Den har dock inte med några maktmedelutrustats

övriga kommunala nämnder, den fårgentemot i sin uppsiktsrollutan
inskränka sig till lämna råd och anvisningar. Den fär inte lägga sigatt
i övriga verksamhetnämnders det densättet, lämnar direktiv föratt
verksamheten försökereller ändra beslut, fattassom av en annan
nämnd.

Även kommunfullmäktiges möjligheter påverka nämnds beslutatt en
begränsade.är Begränsningsbestämmelsen ll kap. 7 § RF gäller

nämligen de beslutandeäven i kommun.organen en

7.2.3 Förvaltningspersonalen i och kommunstat

Vi har i det föregående betonat vad bär offentligadenatt som upp
förvaltningens verksamhet människorna i myndigheterna.är finnsDet
därför anledning något översiktligt beröra det förvaltningsrättsligaatt
kontrollsystemet med avseende personalen. Vi det bl.a.gör mot
bakgrund det i integrerad verksamhet skall möjligt förattav en vara
den kommunaltär anställd utföra statliga uppgifter och för denattsom

statligtär anställd utföra kommunala.attsom
Förvaltningspersonalen har i kontrollsystemet dels straffrättsligt,ett

dels disciplinärt och dels ekonomisktett Den samladeett ansvar.

109



problemanalystill 1995:61SOUInledning en

såväl rättssäker-förgarantiväsentligansvarigheten utgöra enanses
främst denDetförvaltningen. ärinomeffektivitetenheten som
personalensbefrämjatänkspåföljderförriskengenerella som

förmåtänktpåföljdenkonkreta är närmast attpliktuppfyllelse. Den
framtiden.sig förbättrafelandeden att

någonintesåledesskallFörvaltningspersonalens somsesansvar
ställetbör ifalletenskildai detriktighetbeslutsför utangaranti sesett

pliktuppfyllelse.personalensgaranti förverkandeallmäntsom en
frågadet ärberoendenågotdockavvikerKontrollsystemet av om

anställning.kommunalellerstatlig enom en
20enligttjänsteutövningeniför brottstraffrättsligaDet ansvaret

medsysslarallahosfunktionärerdockomfattarBrBkap. somorgan
ellerkommunalastatliga,dessa ärmyndighetsutövning, oavsett om

skillnad.någonsåledes intefinnsenskilda. Där
denomfattar bara är statsan-i LOAdisciplinäraDet somansvaret

igällerkommunanställdaförsäkringskasseanställd. Förställd eller
praktiskt finnsMen94.kollektivavtal ABi rentbestämmelserstället

avtalsreglema.ochlag-sak mellanilikheterklaradet
kap.Enligt 2skadeståndslagen.ireglerasekonomiskaDet ansvaret
ellerstatligthan ärtjänsteman,§§ kan oavsettoch 41 omen

felhanskada,skyldigbli ersättaanställd,kommunalt genomatt som
dvs.arbetsgivaren,antingen statenvållari tjänstenförsummelseeller

tredjeellerkommunen,eller man.

funktionsfördelningalternativEn7.3

nåskanfördelardevibelyseravsnittet mandet här omI som
funktionerna.fördelar om

verksamhetSektorövergripande

förvaltnings-kommunalochstatligredovisningöversiktligaDen av
sektor-sådanvisarföregåendedeti attlämnatsorganisation ensom

sigmedborgarkontorinom terverksamhetövergripande ettrymssom
deniorganisationen änstatliganuvarandei denfrämmandemer

verksam-samverkan överdock inteinnebärDetkommunala. att en
ochverksamhetenstatligadenförfördelarskulle saknahetsgrenarna

sådannackdelarvilkaFrågan närmastärmedborgarna.för ensålunda
få.kansamverkan
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Låt dock i vanlig ordning först efter vilka fördelar ståross se som
finna.att

Bland åtgärder syftar till effektivisera den offentliga för-attsom
valtningen kan sådana medverkar till effektivarenoteras som en
förvaltning i allmänhet och kostnadseffektivare i synnerhet och sådana

medverkar till öka tillgängligheten och därmedatt ocksåsom
förbättrar servicen för medborgarna.

De modeller för samverkan mellan myndigheter m.fl. visom avser
sikte båda dessa åtgärdstyper.att presentera tar

När det gäller offentlig verksamhet servicekaraktär vilken inteav -
behöver utesluta myndighetsutövning det enligt vårmoment ärav -
uppfattning rimlig utgångspunkt sådan verksamhet skallatten en
utformas efter medborgarnas behov.

Vid offentlig verksamhet, där tyngdpunkten utgörsannan av
myndighetsutövning, måste andra intressenäven den enskildeän med-
borgarens behov tillgodoses. En skiljelinje bör här dras mellan s.k.
betungande beslut, dvs. sådana beslut innebär åligganden för densom
enskilde eller i övrigt ingrepp i hans eller hennes personligaavser
eller ekonomiska förhållande och s.k. gynnande beslut, dvs. beslut

den enskildes synpunkt förmånligaär eller åtminstonesom ur
neutrala. Den beslut har nämligen för den enskildetypensenare av
många likheter med serviceverksamhet. Det kan sig tillståndröra om
till förbjuden verksamhet t.ex. kommunalt parkering-etten annars
stillstånd, förlicens jaktvapen m.m. och befrielse från någon i lagen

Ävenföreskriven skyldighet dispens. beslut sociala bidrag ochom
andra ekonomiska förmåner hör hit.

Exempel på beslut kan varkensägas betungande ellersom vara
enskildegynnade för den beslutneutrala har karaktärmen som av

service sådana beslutär har indirekta rättsverkningar gentemotsom
den enskilde, olika registreringar arbetslöshet, bostadssökande,t.ex.
sjukdom, ändrad inkomst legitimationshand-m.m. och utfärdande av
lingar pass, personbevis m.m..
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flerafrån ellerFunktioner7.4 en
iförsverksamhetsgrenar ettsamman

medborgarkontor

funk-desseffektivareförvaltningen är att sorteraEtt görasätt att
tioner.

Funktionsnivåer7.4. 1

serviceutbudochtjänste-dess samtverksamheten,offentligaDen
mycketfrånarbetsuppgifter,mängdbestårärendehandläggning av en

lämnahandlandefaktisktenkeltbeslutsfattande till attkvalificerat som
mångaarbetsuppgifterliknande. Dessanågotellerbroschyr somut en

definieraskantjänstemanochhandhasgånger sammeav enom
antalin idelassedanochfunktion etttill sinhänsynmednärmare

funktionsnivåer.
funk-förkallasdeñnitionsprocessgenerellsådanResultatet av en
siganvändasedankanFunktionsfördelarentionsfördelare. avman

myndighet.bestämdhosverksamhetenför sorteraatt en
medborgarkontorsprojektROSA-projektets.k.danska ettdetI -

nivåer. Föråttaifunktionsindelningmed enarbetar enman-
tillhänvisasROSA-projektet rapporternabeskrivningnärmare av

DsutvecklingsarbetepågåenderedovisningMedborgarkontor av-
DsmedborgarkontorvidServicesamverkanochff.751993:4, s.

MedborgarkontorStatskontoretstill rapport1993:67 samt -
14 B,1993:14,reglering nrrättsligarbetsuppgifter,verksamhet,

C.14
verksamhetenfunktionsfördelning kans.k.utgångspunkt iMed en

nivåer.följande åttain imodell delasROSA-projektetsenligt

Receptionsuppgifter
materialutlämning av-

informationallmän-

Informationsuppgifter2.
hänvisningochvägledning-

Fackvägledningsuppgifter3.
telefonochhänvisningar postper-

regelverkolikamellanval-
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Lag- och regeluppgifter4.
enklare ärendebehandling-
expeditionsgöromål-

Utredningsuppgifter
rådgivning möjligheterom-
regeltolkning-

Specialistuppgifter
och komplicerade ärendentyngre-

kräver särskild kompetensärenden som-

Ledningsuppgifter7.
förvaltningsutvecklingsamordning, kontroll och--

uppgifterPolitiska
presidieuppgifter-
mål och ramar-

verksamhet inledningsvissvensk offentlig ingårI traditionell som
beskrivnasamtliga funktionsnivâer mediantytts stort sett nu -

i arbets-undantag nivåerna och 8 specialisthandläggaresför 7 en-
specialist medinnebär inte bara sysslaruppgifter. Det t.ex. att en

beslutsfattandeärendehandläggning och nivåerna 4-6kvalificerad
receptionsuppgifter allmän informationmedäven attutan som gerena

broschyrer,rådgivning och lämna blanketter ochoch enklare ut annat
fyllatill med olika ansökningarhjälpa imaterial, likaså attatt

1-3.m.m.nivâerna
effektivitetshäm-sådan spridning arbetsuppgifternaEn kan varaav

ofta förekommandemande. Genom lyfta bort i första hand deatt men
föra dessafrån ochenkla arbetsuppgifterna specialisterna över upp-

Specialistenförbättras.till s.k. generalist effektivitetengifter kanen
fårför. Generalistentill utbildadfår tid det han egentligen ärmer

uppgifternakvalificerademöjlighet handlägga de mindre ettatt
specialistenrationellare vad kansätt än göra.

finns i dag visarfrånErfarenheter de medborgarkontor att ensom
någothittills inte iharsådan generalistkarriär attraktiv i sig. Detär

personal för dessafall visat sig svårt rekrytera kompetentatt upp-
möjligheter till såvälgifter. Karriären således kunna gesynes

medborgarkontoren.kompetensutveckling vidpersonal- som
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7.4.2 Verksamhetsfonner

Med utgångspunkt i fördelningden olika funktioner beskrivitsav som
i föregåendedet stycket kan den offentliga verksamheten delas in i
följande sju former, enligt ROSA-projektets modell.

Samordnade informationskontor: nivåerna och1 2

Samservice: nivåerna 1-6 där nivåerna 1-3 oftast sköts i en
reception, s.k. frontdisk enligt Tings-Fränsta- ochgemensam

backaprojektet

Integrerad service: nivåerna 1-4 inom det kommunala ansvarsom-
rådet, jämför medborgarkontoren i Sölvesborg och Surahammar

4. Integrerad sarnservice: nivåerna 1-4 inom det kommunalat.ex.
och statliga ansvarsområdet

Samlokaliserad specialistservice: nivåerna 4-6 inom det kommu-
nala ansvarsområdet

6. Integrerad specialistservice: nivåerna 4--6 inom det kom-t.ex.
munala statligaoch ansvarsområdet

Politikerforum: nivåerna7. 7 och 8

7.4.3 Verksamhetsformer för medborgarkontor

Den allmänna definitionen företeelsen medborgarkontor visomav
förespråkar omfattar Samordnade informationskontor, Sanzservice,
Integrerad service och Integrerad samservice, dvs. verksamhets-
forrnema 1-4 beskrivitssom ovan.

Tillämpar påmodellen de i dag i landet verksamma med-man
borgarkontoren och de under utveckling kan konstaterasär attsom
följande former representerade:är

Samordnade informationskontor Samservice 2 där receptions,1,
informations- fackvägledningsuppgifter ioch sköts en gemensam
reception eller Integrerad service 3 inom det kommunala ansvarsom-
rådet. kan formen medDessutom tänkas Integrerad samservice 4

myndig-samverkan mellan kommun, försäkringskassa, statligaen en
heter och landsting.ett
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kommunförförutsättningar attuttalade legalafinnsDet ennumera
försökslagstiftning.års1994nivå med stödvissden tilldriva aven

undantagen.Myndighetsutövningen härär
avtaldelemellertidinhämtat harutredningenvadEnligt enomen

långtträffatsfunktionsnivântredjetillverksamhet denintegrerad upp
Ånge ingåttär 1991kommunexempel kanSom nämnastidigare. att

Länsarbetsnänm-medSundsvall,Polismyndigheten iavtal medsådana
för-allmännaVästernorrlands länsoch medVästernorrlands länden i

säkringskassa.
polismyndighetenochkommunenmellansamarbetsavtaletEnligt

till denarbetskraftheltidsanställdmedpolisenbidrar gemensammaen
förKommunenmedborgarkontoretvår anm..serviceenheten svarar

polisanställdedendel utnyttjatill vissfårKommunenarbetsledningen.
sinsig kommunengengäld åtarImedborgarkontoret.iarbeteti genom

polismyndighetenkundmottagningsuppgifterförpersonal att svara
såsompolisärendenvissahandläggningenmedbiträdaoch pass,av

råd-visstillställningoffentligtilltillstånd samtochvapenlicenser
givning.

hararbetsförmedlingenochkommunen ettmellanSamarbetsavtalet
medavtaletenligtbiträder dock inteinnehåll. Kommunenmotsvarande
medbaraarbetsförmedlingsärendennågra utanhandläggningen av

rådgivning.och visskundmottagningsuppgifter
försäkringskassanochkommunenmellansamarbetsavtaletEnligt

kundmottagningsuppgifterförbarainteåtar sig kommunen att svara
fårdock intearbetsuppgifterandramedbiträdaockså somattutan

Enligtärende.i enskiltrådgivningellermyndighetsutövning ettavse
personalmed sinskriftligen avtalakommunendetavtalet åligger att

förgällertillämpa de reglerskalluppgifteri dessadenna somattom
bl.a.skall kommunen taavtaletEnligtverksamhet.försäkringskassans

eller framställananmälanemot om
sjukdom-

vård barntillfällig av-
föräldrapenning-
inkomständring-

för sjukdom.ersättning-

medborgarkontorFunktionsnivåer i7.4.4

harvi tidigaredet,finnsförvaltningsorganisationengällerdetNär som
tillgängligautnyttjaintresse gemen-belyst, personresurserattett av

försynpunkt ochekonomiskbådeverksamhetsgrenarolikaförsamt ur
nämndadetillgodosekunnaAttkompetens.till nuatt ta vara
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intressena förutsätter går ganska långt i förvaltnings-att man ner
organisationens funktioner.

Det innebär vi knyter till den funktionsfördelning i åttaom an
nivåer vi inledningsvis presenterade, arbetsupp-attsom merparten av
gifterna i medborgarkontor hör till någon nivåerna 1--3. Detett ärav
alltså fråga uppgifter inte innefattar myndighetsutövning ellerom som

utförs vid myndighetsutövning.ens
Men sådan enklareäven ärendebehandling inom olika verksamhets-

på handläggarnivå nivå 4 arbetsuppgifter kanär utförasgrenar som
personal specialistutbildning. Sådana ärenden innebärutanav

emellertid många gånger självständiga bedömningar måsteatt göras av
tjänstemannen. Det här frågaär ärenden kan innefattaom som
myndighetsutövning eller i fall utförs vid myndighetsutövning.vart

Vi kommer längre fram föra utförligare diskussion lämplig-en om
heten i generalisthandlåggare självständiga bedömningargör vidatt en
myndighetsutövning. Vi vill dock redan här enligt vårpoängtera att
bedömning bör sådana ärenden inte få handläggas generalist vidav en

medborgarkontor se 2 § vårt lagförslag. viAtt här pekarett ut
generalisten och inte medborgarkontoret beror bl.a. vi inte villatt
utesluta specialisthandläggareäven kan verksamma vidatt ettvara
medborgarkontor.

Vår tanke för övrigt offentligaär myndigheter bådeatt ge -
statliga och kommunala för de fall de intresseradeär av en-
medborgarkontorssamverkan, så förutsättningargoda möjligt attsom
organisera flexibla samverkanslösningar allt efter de olika behov som
kan finnas.

7.5 Medborgarkontor i kommunalt perspektivett

Kommunallagen tillåter verksamheterna organiseras fritt inomatt
kommunen.

KL vi tidigare kommunerna frihet beslutasagt stor attger som om ny
organisation eller verksarnhetsformer.nya

Överför principerna för funktionsfördelning på kommunalman
verksamhet, leder det till enklare eller mindre kvalificeradeatt
uppgifter handläggs olikade facknämndernas förvaltningarsom nu av
förs för handläggas eller flera generalis-att gemensamtsamman av en

i medborgarkontor.ettter
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skiftar givetvisordningFörutsättningarna för etablera sådanatt en
flyttas delsskalltillmed hänsyn dels de verksamheter ut,arten somav

till tekniskadels denorganiserade kommunen,hur dessa i itill är stort
begränsningarAndrastödutrustningens möjligheter och begränsningar.

för utväxlingSekrL villkorenligga i bestämmelserkan avom
registe-bestämmelseruppgifter i datalagenssekretessbelagda och om

medborgar-regelmåste därförFör kommunerna ettsomm.m.ransvar
Zelmin-Åberg:jfretappvis Ernaoch utvecklasbyggaskontor upp

Svenskaförvaltning,till medborgarnäraMedborgarkontor vägen-
1992.Kommunförbundet,

iDe kanfem olikaden angivnaI nämns etapper. storarapporten
så här.drag beskrivas

internainom kommunenförs denförstaI etapp gemensammaen
nämndernasfrån de olikainformationenochservicen överoch externa

administrationenHit hörmedborgarkontoret.tillförvaltningar t.ex. av
såsom receptionväxel,driftsfunktionerinterna post,gemensamma

blankettservice, turistservice, konsu-ocksåHit hörexpedition m.m.
trafikbiljetterevenemangsbiljetter,bokningmentvägledning, osv.av

för besök hosbokning tiderkanuppgifterYtterligare avvara
i formkommuninforrnationför allmänspecialisthandläggare, ansvaret

kommunaladeinformationsbladbroschyrer, samtm.m. omav
verksamhet.företagens

från nämndernabeslutanderätt i KLförs viss överandraI etappen
två olikaDetta kanmedborgarkontoret. göraspåtill personalen

sätt.
placerad pånämnd har specialistvarjeDet ärsättet att enena

från dennedelegering sin nämnd kanstödMedmedborgarkontoret. av
parkeringstillstånd, bostads-frågaibeslut,då fatta vissa t.ex. om

bygglovärenden.förmedlingsverksamhet eller enklare
med-tillnämnden delegerarandraDet sättet är att personen

beslut.vissaspecialist fattaborgarkontoret inte är attsom
facknämndernamellanuppgifterursprungliga fördelningenDen av
dessavilken sättprincip inte ändrasalltså ibehöver oavsett somav

respektivekvarformelltför uppgifterna liggerväljs. Ansvaret
myndighetsutöv-innefattarnågon uppgift, denOmnämnd. närt.ex.

bygglovbostadsförmedlingsverksarnhet,parkeringstillstånd,ning
kanskall utföra den,behörighet denkräver särskildm.m., somav

generalisternafleraelleruppdraansvariga facknämndenden aven
beslut,innefattaruppgiftenuppgiften. Om ävenhandläggaatt

generalisten.tillbeslutsrättenfacknämndendelegerar
flera facknämnder.förarbetagivetvis integeneralist behöverEn

stabhar sinfacknämndvarjetänka sigmycket välMan kan att egen
såofta inteemellertidKommunerna attgeneralister. är stora, enav
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sådan lösning framstår ändamålsenlig varken med hänsyn tillsom
kravet på effektivitet eller kravet tillgänglighet. Den normala
lösningen alltsåär generalist arbetar för flera facknänmder. Näratt en

för generalisterna i lokal utanför kommu-man samman en gemensam
nalhuset, kanske biblioteki eller i iett ett gemensamt utrymme
kommunalhuset, i dess entré, brukar kalla den enheten fört.ex. man

medborgarkontorett .
I tredje kompletteras serviceutbudet medborgarkontoretetappen

servicemed och ärendehandläggning från statliga myndigheter,
försäkringskassor och landsting.

fjärdeI installeras s.k. publika terminaler med vilkas hjälpetappen
medborgarna i medborgarkontorets lokaler eller på andra platser i
kommunen själva kan söka information och vissaäven göra an-
sökningar m.m.

femteI slutmâlet, skall medborgarna förenings-och ochetapp,en
näringslivet med hjälp teknisk utrustning i hemmen respektiveav
företagen kunna kommunicera offentligamed myndigheter för att t.ex.

informationhämta eller beställa viss kommunal service.
Det s.k. slutmålet enligt torde dock innebära med-rapporten att

borgarkontoren fysisk företeelse lokalplanet inte längresom en
behövs. Skall kontakten medborgare-myndighet ske med stöd av
informationsteknologin, saknar naturligtvis kontorets geografiska
placering betydelse.

Vi i MBK-utredningen dock sådan ordning knappastattmenar en
framstår möjlig genomföra inom överskådlig framtid. Viattsom en

övertygade många människor, inteär minst äldre, lågutbildadeattom
eller invandrare i landet de bor inte bara behöveroavsett utanvar
också föredrar personliga kontakter med den offentliga verksamhetens
företrädare.

Följande två bilder illustrerar hur traditionell ärendehantering ien
facknämnder förändrats till medborgarkontor. Bild 2 visar 2ett etapp
i Medborgarkontoret i Sölvesborgs kommun.
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ärendehanteringTraditionellBild l
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7.6 Sektorövergripande verksamhetsfonner för

statliga myndigheter och för försäkringskassor

Även statlig myndighet och försäkringskassa har vissen en en
frihet organisera verksamheten tillsammans med andraatt myndig-
heter.

7.6.1 Statliga myndigheter

Ett motsvarande effektivitet och tillgänglighet denresonemang om som
funktionsfördelningens.k. enligt det danska ROSA-projektets modell

bygger på kan givetvis föras för de svenska statligaäven myndig-
hetemas verksamhet.

Personalsambruk enligt avgiftsförordningen

finnsDet också för statliga myndigheter i begränsad omfattningen
möjlighet bedriva personal- och lokalsarnbruk inte bara inom denatt

myndighetssfären också med kommuner och landsting. Iutanegna
avgiftsförordningen 1992:191 regleras sådan samverkan underen
benämningen offentlig resurssamordning 4 § 7.

I drag innebär bestämmelsen statliga myndigheter underattgrova
vissa villkor samordna sitträtt resursutnyttjande bl.a. i frågaattges

produktionen tjänster.om av
Riksrevisionsverket RRV har med stöd 31 § avgiftsförord-av

ningen meddelat både föreskrifter och allmänna råd för verkställighet
förordningen. Med offentlig resurssamordning enligt deav menas

allmänna råden myndighet har avgift helt eller delvisrättatt att moten
samordna sitt resursutnyttjande avseende och tjänster medvaror en

statlig myndighet, kommun eller landsting s.k.ettannan en sam-
bruk. Skriftliga avtal samordningen träffasbör mellan de berördaom

där ansvarsfördelningen tydligt bör läggas fast.parterna
Enligt RRV bör följande begränsningar gälla. Resursarnordningen

får inte medföra det uppstår rollkonflikt med myndighetsutöv-att en
ningen eller det uppkommer obehörigt intrång i någon enskildsatt ett
personliga integritet. Innan överenskommelse samverkan träffasen om
bör därför myndigheterna överenskommelsen kan kommapröva om

rubba allmänhetens förtroende för någon myndigheterna. Omatt av
sådan risk föreligger bör myndigheterna frånavstå samverkan eller
underställa regeringen frågan.
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Regeringens förordningsmotiv till avgiftsförordningen1992:3I
exempel myndigheterna inrättarsambruknämns attsom en

funktion för administrativ service. Det gemensammagemensam
inom änsteproduktionsområdet kan heter det,resursutnyttj andet även,

olika specialistservice.typeravse av

enligtPersonalsambruk länsstyrelseinstruktionen

del möjlighet till personalsambruklänsstyrelsernas har särskildFör en
införts fr.0.m. år 1994.

Enligt förordningen 1990: med länsstyrelseinstruktion32 § 1510a
kan efter överenskommelse medändrad 1993:1294 länsstyrelseen

sålunda ersättning ställa någonlänsstyrelse motnumera aven annan
förfogande försina tjänstemän till den andra länsstyrelsens att, som

eller något delta i handläggningenföredragande sätt,annat ettav
eller viss ärendegrupp.visst ärende en

7.6.2 Försäkringskassor

allmän försäkringenligt lagenPersonalsambruk om

Även möjlighethar medverka i personal-försäkringskassan ochatt
dock denna begränsad tilllokalsambruk. För kassan samverkanär

kommun.
med 18 kap.har stöd 5 § andra stycket lagenRegeringen av

förordnatförsäkring försäkringskassan skall1962:381 allmän attom
lokalsambrukpersonal- och med kommunen.medverka till

sådant sambrukhar inte möjlighet medKassan etablera ettattannars
det vid handhavandetinnebär biträderandra kassanatt avorgan, om

verksamhet 18 förstakap. 5 § stycket.annan
Riksförsäkringsverkets 1989:5 De allmännaallmänna rådI

personal- ochförsäkringskassornas kontorsnät rekommenderas att
främst börlokalsambruk med försäkringskassan kommunoch en
avståndtillämpas i kommundelar med tillglesbygdskaraktär storaav

centralort försäkringskassan och kommunen bedömerkommunens där
sådant sambruk lämpligt och möjligt.äratt ett

tjänsteman vidvidareRiksförsäkringsverket rekommenderar att en
antingenarbetsgivare, dvs.sådan serviceenhet bara bör haen en

anförs härige-försäkringskassan eller kommunen. Som skäl att man
lönenivå, avtal, socialaproblem med skillnader iundvikernom

anställningsförhållande medkan uppstå vidförmåner ettetc. som
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arbetsgivare åtar sigdubbla arbetsgivare. Den ärpart motsom
räkning.tillhandahålla arbetskraft för den andraersättning partens

kommun får,försäkringskassa, landsting ochEn allmän ett omen
finansiellmedger det, bedriva lokal försöksverksamhet medregeringen

sjukvård socialt-socialförsäkring, hälso- och ochsamordning mellan
den julii kraft 1framgår lagen 1994:556, harjänst. Det trättsomav

här frågatill utgången år 1997. Det1994 och gäller är om enav
inte har medsamordning det politiska planetfinansiell som

ärendehandläggning göra.att

i praktikenMedborgarkontor7.7

medborgarkontorhar i dag tiotal s.k.finns, redanDet ettsagts,som
inledningsvislåt uttrycketetablerade i landet, antyttsatt somvara

skiftande bemärkelse.i någotanvänds
kommun, ServicestugornaTingsbacka i ArjeplogskanHär nämnas

i FalköpingsOmrådeskontoret i KinnarpBotkyrka kommun,i
och Majorna ii stadsdelarna Lundbymedborgarkontorenkommun,

Virsbo i SurahammarsSurahammar ochFocus i Ranmäs,Göteborg,
ochi Sölvesborgs kommun, KonsumentMedborgarkontoretkommun,

ÅngeSamservice i iVästerviks kommun och FränstaInformation i
kommun.

liknandemed etablerapågår arbeteflera andra kommunerI ett att
Göteborg,Degerfors, Eskilstuna,i Bollnäs,Så skerkontor. t.ex.
Vårgårda,Norrköping, Torshälla,Hede, Krokom,Helsingborg,

Örebro.Ängelholm och
antalmedborgarkontor finns i ytterligareför sådanaIntresse ett

vilja medverkasigfyrtiotal kommuner har redanEttkommuner. sagt
och Civilde-Samordningsgruppennätverksamhet drivsi den som av

och medmöjliggjorts frånförsöksverksamhetDenpartementet. som
detbidragit till ökaförsökslagen har ocksåjuli 1994den 1 attgenom

intresse ifinns således omfattandekommunala intresset. Det ett
medborgarkontor.för verksamhet medkommunerna en

Ånge det förekommerkani kommuni Fränsta sägaBara attman
Denmedborgarkontorsverksamhet.integreradavtalsbaseraden

kommit tilltidigare inteemellertid, viverksamheten har nämnt,som
försökslagen.tillämpningmed av
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medborgarkontorVarför7.7.1 etableras

medborgarkon-finns flera skäl till varför kommuner harDet satt upp
olika slag.tor av

och kommaservicen förbättrasEtt skäl skall närmareär att
skall bli billigare. Ettmedborgarna. Ett skäl förvaltningenärannat att

snabbare.tredje skäl ärendena skall behandlasär att
från medborgarnastyrning den offentliga servicenEn ökad ärav

skäl brukar anföras.ytterligare ett som
medborgarkontoren kanetableradedet gäller de redanNär som

i Suraham-syftet med de medborgarkontorenexempel nämnas att tre
rationalisera den kommunalaförbättra ochkommun är attmars

gäller tillgången tillinnevånare. När detservicen för kommunens
jämlik, dvs. kunnaden skallhar betonatservice kommunen att vara

i kommunen.tillgås boroavsett manvar
denmedborgarkontoret i SölvesborgFörebilden för är nyss

ROSA-projektet.för det danskabeskrivna modellen
stadsdelen Majorna i Göteborg motiverarMedborgarkontoret i

skapa ingång till all offentligför framtidenetableringen med att en
kommunal statlig service.till såvälförvaltning, dvs. som

kommunala och statliga servicen, kandendet gällerNär som
medborgarkontoret Tingsbacka i Arjeplogs kommun,exempel nämnas

behålla, dels öka den lokal statligadelssyfte är utatt sam-vars
syfte ligger bakom etableringenmotsvarandehällsservicen. ävenEtt

Ångedel kommun.iSarnservice Fränsta, utgör en avsom
förs fram för de medborgarkontorLiknande tankegångar även som

projekteras.nu
kommuninvånarna,avsikten bättre service tillDegerforsI är att ge

olika förvaltningar ochsamverkansformerna mellanförbättra ge
första hand statligaitill medmöjligheter samverkanatt genom

riskerarbehålla Degerforsmyndigheter den service i attsom annars
centraliseras till Karlskoga.

offentliga servicen,samla denEskilstuna syftet takI underär ettatt
förpå medborgarnasamhällsinformationen och handläggningen ett
effektivisera för-ytterligarelättillgängligt Ett syftesätt. ärannat att

avlasta dessa frånverksamhetervaltningens centrala attgenom
hanteringen enklareinformations- serviceverksamhetenoch samt av

rutinartade ärenden.
det skall bli lättare förprojektet tankenI Falköping bärs attupp av

och denmed kommuneni kontaktkommuninvânarna komma attatt
skall bli effektivare.offentliga verksamheten

förts fram:Föllinge har flera skälI
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viktig samhällsservice,rädda kvar-
och bredda närservice,utveckla-

sysselsättning,service ellerförutsättningarstöd förskapa annan-
glesbygdsinvânarna,dialog medfrämja bredare, bättreen-

lägre kostnader.-

fram sådanahar också förti GöteborgStadsdelsnämnden i Gunnared
informationservice ochförbättradåstadkommaskäl samtatt ensom

kunnafunktionmedborgarkontoretsbesparingar också betonat attmen
personligbehovoch andrainvandrarestillgodose gruppers avsvaga

med kommunen.kontakt

medborgarkontorenetableradeHur de7.7.2 är
organiserade

servicenadministrativaochoffentliga tjänste-Integreringen denav
nivåer och påmånga olikakan ske påärendehandläggningensamt

olikamånga sätt.
kommunalsig uteslutandeflesta fallen detdeI rör renom en

verksamhet.
redovisning lämnats,fall, framgår dennågraI nysssomavsom

statligaeller fleraochförsäkringskassankommunen,samverkar en
regelfalleni demedborgarkontoret. Detmyndigheter är somgenom

förvaltningarnaallaförvaltningarnasamlokaliseringfråga avom en -
vidpersonalharvarje förvaltning dessutomtak därunder ett egen-

förekommandeoftaenkla ochservicedisk för degemensamen
ärendenförekommandeoftafråga enkla ochdetärendena. Att är om

myndig-inslagdet finns visstoch för sig inteutesluter i ettatt av
i ärenden.hetsutövning dessa

ArjeplogiTingsbacka

tiotal statligaochförsäkringskassandelar kommunen,ArjeplogI ett
polisen, mittlänsstyrelsen ocharbetsförmedlingen,bl.a.förvaltningar,

förvaltningsbyggnad i flerapå påkostadcentralorteni gemensamen
kommunhuset.förbunden medför övrigtplan. Denna är

myndigheterför dessaförvaltningsbyggnaden finnsentrén tillI en
personalbemannasfrontdisk, kallad Kärnan,s.k. avsomgemensam

frontdiskenpolisen. Vidochförsäkringskassanfrån kommunen,
beroende på denmyndighetför respektivepersonalenhandlägger
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behörighet de har, ärenden många olika nivåer, från in-ren
formations- och upplysningsverksamhet till myndighetsutövning.

Möjligen det bara självaär frontdisken medborgar-utgör ettsom
kontor i strikt mening.

Samservice i Fränsta

ÅngesamhälletI Fränsta i delen kommun haröstra skräddar-ettav
enplans förvaltningshus byggts för Posten somsytt, drivsnumera

i bolagsfonn, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen,
Skogsvárdsstyrelsen, Länsstyrelsens lantbruksenhet, Kronofogden och
kommunen.

En serviceenhet, belägen i entrén, med fyragemensam personer
från polisen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen
arbetar enligt avtal med kommunen myndighetsgränsernaöver i
avsnitt 6.4.3 har avtalen beskrivits. Kommunen står huvudmansom
för verksamheten vid serviceenheten.

Arbetet myndighetsöver innefattar ingengränserna myndighetsutöv-
ning.

Medborgarkontoren i Surahammar

Surahammars harkommun medborgarkontor, benämnda Focus. Itre
centralorten Surahammar kontoret placeratär i kommunhuset och i

och Virsbo biblioteksfilialerna.Ratrmästätorterna
Kultur- fritidsförvaltningenoch bl.a. för kommunenssom ansvarar

information driveroch interna medborgarkontoren. Kontorenexterna
sysslar huvudsakligen med kommunal verksamhet. Det frågaär om
information och rådgivning. Myndighetsutövning förekommer i vissa
ärendegrupper inom området för familjerätt, faderskaps- ocht.ex.
underhållsbidragsärenden.

Kontoren har också hand biljettförsäljningen lokaltrañken.om
Ett visst samarbete har också etablerats med polismyndigheten.

Polisen finns kontoren i Ramnäs och Virsbo gång i veckan.en
Inga frågor handläggs kommunen och polisen ochgemensamt av

ingen personal är sig delvis.helt ellergemensam vare
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SölvesborgiMedborgarkontoret

kommunhusetsiplaceratmedborgarkontoretSölvesborgs kommun ärI
Länsstyrelsenverksamhet.kommunalbedriver baraentré. Kontoret

Någotdag.fjortondedagkontorettjänstemanhar varenegenen
statligamellan kommunen,dvs.myndighetsgränser,samarbete över

enskildaiinteförekommerförsäkringskassan,ochmyndigheter
ärenden.

beställar-utförarmodellen.den s.k.tillämparkommunSölvesborgs
dennämndorganisation gängse.annorlunda äninnebärDen en

ochnämligen barn-beställarnämnder, ut-harKommunen tre
omsorgsnämnden.kulturnämndenochfritids-bildningsnämnden, samt

indelad iKommunstyrelsen ärutförarnämnd.Kommunstyrelsen är
utförar-ochkommunledningskontorserviceförvaltning, enetten

organisation.
kommunstyrelsenstillorganisatoriskthänförsMedborgarkontoret

liksommedborgarkontoret ärPersonalenserviceförvaltning. -
Dekommunstyrelsen.anställd hospersonalkommunalövrig -

påpersonalen kontoretuppdragit attfacknämnderna haransvariga
fack-fall harnågotuppgifter. Inämndernasvissahandlägga enav

påtjänstemantillbeslutanderättvissockså delegeratnämnd en
6.1avsnittetunderredovisatvi tidigareinnebärDetkontoret. som

här formeni denhellerintemedborgarkontorMyndighet avatt ett
Myndig-myndighet.kommunalnågonorganisationkommunal är egen
beroendefacknämndernakommunstyrelsen ochfalletdet häriheten är

med-frågatill. En ärärende hörvarjenämndtill vilken omannan
sådanharkommunenenhet inomsärskildborgarkontoret enensom

uppfylltskall8 § TFi kap.kravet 2ställningsjälvständig att anses
offentlighet.handlingarsallmännai frågainnebärvad detmed allt om

avsnittet.nämndai detocksåvibehandlar närmarefråganDen
allutesluterför sig inteochKL ipeka atthärvill redanVi att

medborgarkontorvidförekommaskallverksamhet ettden som
medborgarkon-kalladnämnd,särskildunderorganiseras t.ex.en

myndighetsstatus.därmedtorsnämnden, gessom
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8 En reform

8.1 Behovet myndighetsutövning vidav
medborgarkontor

De fördelar har kunna uppnås integrerademed med-ansettssom
borgarkontor följandeär

Ökad tillgänglighet och förbättrad service allmänheten, t.ex.
pensionärer och sprâksvaga

effektivare förvaltning och lägre kostnader
bibehållen offentlig service i glesbygd och förorter

Vi begränsar vår utredning dennai del till vilka eventuella
vinster ligger i viss förvaltningsuppgift in-attsom en som
kluderar myndighetsutövning kan utföras inte bara vid moder-

vidmyndigheten också medborgarkontor.utan ett

En förutsättning för i denallmän statliga och kommunala för-att
valtningen införa medborgarkontor, Riksrevisionsverket pekatsom
i sitt remissyttrande Servicesamverkan vid med-över rapporten
borgarkontor Ds 1993:67 modell det bör finnasär att oavsett- -
åtminstone några eller mindre påtagliga problem med denmer nuva-
rande ordningen för medborgarnadet gäller tillgänglighet ochnär
effektiviteten i förvaltningen åtgärdas. Förstbehöver mansom om
kommer fram till så fallet, finns enligt verket anledningdetär attatt

ställning till någonetablerandet medborgarkontor enligtta om av av
de modeller bygger integrerad lösaverksamhet kansom en
problemen.

I den kritik Riksrevisionsverket m.fl. remissinstanser riktat motsom
s.k. integrerade kontor därmed verkligenhar i fråga,satts om man
uppnår fördelarde sådan verksamhet syftar till ochsom om manen
inte kan nå i fördelar traditionellstort sett genom sam-samma en
lokalisering modell 2 i våra direktiv.

undersökningsresultatKritikerna har bl.a. skjutit in sig deatt
studier utländska försöktidigare fåtts vid såväl inhemskasom somav
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med-integreradeförtill stödåberopatsochmedborgarkontormed som
inte-tillämparverksamhetersådanaallsinteborgarkontor rör ensom
medmedborgarkontorsamtliga fallihar rörtverksamhet. Degrerad

verksamhet.kommunalrenodlaten
vidareundersökningar ärvid dessaredovisatsunderlagDet som

ifrån entydigtlångtdetbeskaffenhetsådan ärkritikernaenligt attav
skalldemedborgarkontormedfördelarsådana attfinnsdet varaatt

med-medfördelarvissavisarUndersökningarnapå.värda att satsa
nackdelar.delhelborgarkontor även enmen

tillgänglighetenuppfattarmedborgarnafrämst attFördelarna är att
väntetiderochHandläggnings-har ökat.kommunala serviceni den

kommunalaoch demedborgarkontorenmellandock intesigskilde
undersökningar.i dessaförvaltningarna

kommuna-mellan dekonflikteruppståttdetbl.a.Nackdelarna är att
ärendefördelning ochmedborgarkontorenochförvaltningarna om

hel-hapersonalenhossvårigheter attbeslutsbefogenheter samt
servicedenitill variationerområden vilket lettallahetskunskaper

medborgarna.erbjudssom
fördelar,del ävenpekathar dockremissinstanserNågra omen

samlokalisering.uppnås meduppställda målendede att enmenatnog
ekonomiskanuvarandedetbetonatharRikspolisstyrelsen attt.ex.

glesbygds-ifrämstserviceproblem,tillupphovlandet kaniläget ge
denutvecklaförkraftfulla insatserbehövsdetoch attområden, att

sambrukförslagetolika Utöververksamheten sätt.offentliga avom
med-förbildar baspolismyndighetenföreslagitsharlokaler att

från andraarbetsuppgifterdelövertarborgarkontor och en
myndigheter.

kontorkanRiksförsäkringsverket har,erfarenheterdeEnligt som
ändamålsenligaolika formersambruk imed vara -- ------ -

särskildafinnaskandär detglesbygd ochifrämstkanske orter
invandrare.ellerflyktingarmångaberoendebehov, t.ex.

förvaltningsuppgifterdeingaikonstateraV i kan settatt stort av
frekvenstillmed hänsynochmyndighetsutövninginnefattar somsom

vidtjänstemannågonutföras ettskulle kunnaenkelhetoch av
tillkommerpersonligenmedborgarenkrävermedborgarkontor att

enkelt tele-klaragårallt ettmyndigheten. Nästan att genomav
fonsamtal.

med-såhar betonatredan attdet dockkanNu varasom --
hankontakt ellerpersonligändå önskarskäl attnågotborgaren enav

användafördärför sigdrarochspråkproblemkanske atthareller hon
telefon.

den härvärdetill vilketställningvår sak typeninteDet avär att ta
skall tillmätas.skäl
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Vi kan bara konstatera medborgarkontorslösningaratt innebärsom
sambruk personal och lokaler kan bättre ekonomiskt utbyteav ettge

sambrukän enbart lokaler.ett Behovet personal blir nämligenav av
inte lika vid fullständigt sambruk.stort ett

Ett sådant resultat naturligtvisär därtill särskilt relevant i ett
statsfinansielltansträngt läge.

Glesbygd

Medborgarkontor kan således verksamt medel för behållaett attvara
eller utveckla offentlig service i glesbygden. På där underlagetorter

blivit för litet kan sambruk personal, lokaler och utrustningannars av
mellan olika och myndigheter det möjligtgöra upprätthållaorgan att

god service.en
Som exempel kan Försäkringskassannämnas i Västernorrland som

för närvarande kraftigt minska antalet lokalkontor. I länetsattavser
sju kommuner har kassan tidigare haft 33 lokalkontor, ärmen nu nere

18i och enligt förslag skall antalet kontor begränsasett ytterligare till
9 eller 10. Minimikravet det skallär finnas lokalkontor i varjeatt ett
kommun.

Bakom den utvecklingen ligger dels arbetsuppgifter har för-att
svunnit resehantering, kontant utbetalning sjukpenning ochav

för de första 14 dagarna sjukperiod,ansvaret dels deattav en
ekonomiska krymper omkring 10 de fyranärmasteramarna procent
budgetâren, dels ADB-investeringar ställer kravatt verksam-att
heten koncentreras ekonomiska skäl och med hänsyn till -säkerheten.

Den samlade bedömning Försäkringskassan i Västernorrlandsom
bärkraftigtgör är lokalkontor bör ha 10att anställda.ett

Av de remissvar kassan fått in på förslaget framgår visom nyss-
framhållit den enskilde medborgaren villatt kunnagärna besöka--
försäkringskassan personligen för besked till förmånerrättatt om
och direkt hjälp någon kassan det gäller ansökningarnärav m.m.
Dagligt öppethållande och lättillgängligt läge affärernära andraäretc.
omständigheter uppskattas.som

En möjlighet står till buds för i någon mån tillgodose med-attsom
borgarna försäkringskassanär för behålla vissatt kassaserviceatt en
på etablerar Servicekontor med eller tvâorten anställda. Ettegna en

alternativ kassan samverkarär med andra myndigheter.annat att
För Polisens del kan peka pâ kravet eller behovet utökadman av en

närpolisverkamhet prop. 199394:100 Bilaga 3 f..85 -RPS anförs.
också, vi tidigare i anslutning tillnämnt, Statskontoretssom rapport
1993:14 tankar på omvänd lokalisering, dvs. andra för-atten
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skapaförpolisstationer attbefintligaredaniinflyttarvaltningar
kanRPSEnligtglesbygden.i ennärpolisverksamhetförunderlag

denbehållamöjlighetenenda attdenfallmångaiordningsådan vara
servicen.polisiära

införställsexekutionsväsendetÄven ochskatteförvaltningen
framgårDetverksamheten.lokaladenbehållaförproblemliknande att
myndig-degällerdet1995 närfebruari2denbeslutregeringensav föranslagsframställningfördjupadfördirektivenhetsspecifika en

Riksskatteverket.
fördelardenågra som enpekamedsåledes avattnöjerVi

inteVihar.myndighetsgränsema anserverksamhet överintegrerad -
avgränsningendiskuteradevi avinledningsvis närsagtredanvisom

redovisautredningeni attankommerdetuppdrag ossvårt att- Riksrevisionsverketexempelvisbehovsanalyssådannågon som
ochstatligahurförslagdellämnamednöjerVi attefterlyst. enoss

sedanfårDetintegrerat.samverkakanmyndigheterkommunala
möjligheterdeavgöra sommyndighetrespektive att omankomma

utnyttjas.värdaär attöppnasdärigenom
värderaförsökaanledningfinnas attdetdäremotkanDet sersom

myndighetsutövnings-bestämdavissaföljerfördelar attvilka som
medborgarkontor.vidhandläggasfâr ettuppgifter

Det äruppskattningar.baragivetvis göravikanskedethärI det
reelltidunderbedrivitshar ensomverksamheten endetefterförst att

går göra.utvärdering att

kommunikationsteknikochinformations-Ny

alltvimultimedia attutvecklingen avsomomvälvandeden avTrots
medborgarkon-harårenallrade närmasteunderredaninförstårdöma

befolkningsgrupper,förfyllauppgift storaviktig attsäkerttor en
språksvagaandraochinvandrare grupper.pensionärer samtfrämst

hosbesökpersonligtfall därsådana ettförgällerDetsamma
passärenden.inödvändigt, t.ex.ellerönskvärt rentmyndigheten är av

utnyttjakunnanaturligtvis attkommermedborgarkontorenOckså
blirdenhandefterkommunikationsteknik somochinformations-

hemelektroniktroligenkommerfalldelheli nyMentillgänglig. en
allti störreteleförbimdelser attutvecklandemed m.m.kombinerad

demedkontaktermedborgarnasianvändaskunnautsträckning
myndigheterna.offentliga
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8.2 Samarbetsfonner i medborgarkontor

dettaI avsnitt vi del övergripandetar rättsliga faktorerupp en
begränsar möjligheterna till samarbete i medborgarkontorsom

mellan statliga och kommunala myndigheter.
Därefter modell för sådantpresenteras samarbete. Detetten

syftar till klara de nuvarande rättsliga begränsningarnaatt utan att
behöva genomföra omfattande lagstiftningsarbete ellerett ändra
grunderna för svensk offentlig förvaltning.

Sedan granskas modellen bakgrundnärmare de angivnamot av
begränsningarna.

Övergripande8.2.1 rättsliga faktorer m.m.

En del Övergripande rättsliga och andra faktorer försätter närvarande
för hurgränser samarbetet i medborgarkontor mellan ellerettupp en

flera statliga myndigheter, allmän försäkringskassa, kommunen en
eller landsting kan ordnas myndighetsgränserna.ett över Det framgår

den redovisning vi tidigare lämnat.av
Vi vill inledningsvis innan vår modell förpresenterar-

samverkan peka några de viktigaste faktorerna.av-
De olika huvudmännen, dvs. myndigheterna ingår i samarbetet,som

kan företräda motstridiga samhällsintressen. De har också geografiskt
olika lokal och regional indelning.sett

Den offentliga verksamheten bygger påregel sektorin-som en
delning där huvudmanvarje för bestämd uppgift jfransvarar en
avsnitt 7.2.

När det gäller kommunernas befogenhet driva olika verksamheteratt
finns vissa lagfästa begränsningar för samarbete. Begränsningenett
gäller oberoende det frågaär myndighetsutövning eller inte.av om om
En kommun får nämligen i princip inte för sådana förvaltnings-svara
uppgifter enbart has hand kommun,som staten,om ettav en annan

landsting eller någonannat 2 kap. och1 4 §§ KL. Förannan att en
kommun skall få för sådana uppgifter fordras föreskrift i lag.svara
Här räcker det inte med enbart avtalt.ex. mellan statligett en
myndighet och kommun samarbete. Genom försökslagen haren om

möjlighetöppnats för kommunen efter avtal hand sådanaen att ta om
uppgifter, under förutsättning de inte innefattar myndighetsutöv-att
ning.

En kommun kan inte heller föra vårdenöver kommunalav en
angelägenhet någon vad framgårutöver 3 kap. 16 §annan som av
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uppgiftkommunal ävenobligatoriskinnebärDetKL. attt.ex. en -
fårlagstödintemyndighetsutövninginnefattar utanintedenom -

ochundervisninguppgiftersådanat.ex.någonöverlåtas somannan
frågadet ärvidare,nämndkommunal är oavsettsjukhusvård. En om

någonuppdraförhindradinte,ellermyndighetsutövning attom
nämndenspå vägnarbeslutaorganisationenkommunaladen attutanför

kravställslagenärenden. I ettvissellerärendei visst avgruppett en
§§och 34336 kap.kommunenanställdskalldenneatt avvara

KL.
försäkrings-allmännadebegränsarlagreglerocksåfinnsDet som

således intefårförsäkringskassa utanallmänverksamhet. Enkassornas
i lagenverksamhet änbedrivalagstödsärskilt angessomannan

stycket.första§518 kap.försäkringallmän1962:381 om
hindrarförsäkringallmänlagenoch ii KLBestämmelserna om

ochpersonalgemenskapmedsamarbetsfonner gemensamsåledes
ärendehandläggning.

skall ske.ärendenfördelningenockså hurfrågapraktisk ärEn av
skallvilkaochmedborgarkontoretvidhandläggasskallärendenVilka
lösasmåstefrågamodermyndigheterna Det ärhandläggas somenav

medborgarkontoret.förväljersamarbetsformvilkenoavsett man
vilkasammanhanget avgöraäri det här attfrågaviktigEn annan
vilkaochmyndighetsutövninginkluderarförvaltningsuppgifter som

alltid lätt avgöra.integår attärdet. Var gränseninte görsom
kommunalimedborgarkontorintegrerat t.ex.tillnå framFör ettatt

olikademåstepå,byggerförsökslagennuvarandedenregi, som
statligafrån deöverförasnågotförvaltningsuppgifterna sätt

avtaletförsökslagensIkommunen.m.fl till sommyndigheterna anges
myndighetsutövning.frågadet intelänge ärmedel, såsådant omett

utvidgavälja fördåskall atträttsligt instrumentVilket man
myndighetsutövningocksåinnefattatillverksamheten att

strävargivetvis motmetodval får görasMotsvarande enmanom
statligafleraellerkanskedrivsmedborgarkontoretdärordning enav

försäkringskassa.allmänkanskeellermyndigheter enav
verksamhetsområdenskildamedsektorgränserSamarbete över

säkerställas.kanintegritetochsekretesshurfrågorocksåväcker om
blandad verksam-informationsflöde igemensamt ochuppgifts-Ett en

myndig-mellansekretessprincipenmedkonfliktikan kommahet om
påbyggerSekrLenligtverksamhetsområdenskildaoch somheter

avsnitt 5.2.jfrsektorindelning
1973:289Även datalageniregisteransvarbestämmelser m.m.om

myndighetansvarigbestämdpekakanbygger utatt enmansom
verksamhet.integreraditillämpasvårablikan att en
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Andra begränsande faktorer berör förvaltningslagens 1986:223
tillämplighet bestämmelsernasamt i brottsbalken tjänstefel förom
statligt och kommunalt anställda, likaså reglerna i LOA dis-om
ciplinansvar för statsanställda och försäkringskasseanställda och i AB
94 för kommunanställda. Till det kommer reglerna personalensom
och de deltagande myndigheternas för skada enligt skadestånds-ansvar
lagen och datalagen.

Valet samarbetsform är emellertid betydelsefulltav också fleraur
andra aspekter. En viktig sådan aspekt givetvisär den valdaom
formen, det gällernär eller vilka och hur statliga och kommu-av vem
nala förvaltningsuppgifter utförs, förenligär med grundlagen.

En aspekt hurär modermyndigheten skall kunnaannan tillta vara
sitt i fråga hur ärenden handläggs vidansvar medborgarkontoretom
och hur tillsynsforrnerna för centrala verk med tillsynsuppgifter i för-
hållande till underordnade myndigheter skall kunna omfatta med-
borgarkontor.

Till sist bör uppmärksammas valet samarbetsformatt fårav
betydelse för arbetsgivaransvaretäven och personalens ställning.

8.2.2 Nännare samarbetsformernaom

våraI direktiv nämns, modeller försagt, tre medborgarkontor:som

sådana med enbart kommunal verksamhet,
2. sådana där kommunen, statliga myndigheter, allmän försäkringskas-

och landsting samlokaliserar verksamheter ochsa där och harvar en
sin personal,egen

s.k. integrerade medborgarkontor, där kommunen på uppdrag av
andra myndigheter sköter förvaltningsuppgifter dem med sin
personal.

När det gäller sådana kontor med enbart kommunal verksamhet eller
sådana där kommuner, statliga myndigheter, allmänna försäkringskas-

och landsting samlokaliserar verksamhetersor där ochmen var en
för sin personal, vi inga omedelbarasvarar problemegen denser av

viarten Den uppfattning har ocksåantytt. remissinstansemasom nyss
givit uttryck för vid remissbehandlingen Servicesam-rapportenav
verkan vid medborgarkontor Ds 1993:67.

Problem uppkommer först vid integrerade medborgarkontor modell
3. försökslagenI har därför den integrerade verksamheten i förstaett
skede begränsats till sådana förvaltningsuppgifter inte innebärsom
myndighetsutövning.
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försökslageniutgångspunktmedfråganblir närmastvår delFör -
kommunalimedborgarkontorintegreradevidverksamhetenom- myndigheterm.fl.statligabreddasskedet bör atthäri detregi genom

Motkommun.tillmyndighetsutövningsuppgifterföravtalsvis enöver
tillåterkommervidockframfördes straxtankesådan som -en -

nämndadenremissbehandlingenvidinvändningar nyssstarka av
framförtsharinvändningar motskall bara nämnasHär attrapporten.
kommunlåtaalltså bara;enkelriktaverksamheten att engöraatt

myndigheter.andratilltjänstersäljaochmedborgarkontordriva
polismyn-såsambrukslösningar även t.ex.attförordat enharRPS

medborgarkontor.medförsöksverksamhetbedrivakandighet
medmodellernågra ut-ytterligaresigtänkateoretisktkanMan

förvaltningsuppgifterfördelningennuvarandedenigångspunkt av
och kommunerna:mellan staten

offentligtdvs.fristående kontor, ett organhuvudmännenfrånEtt
för-allmännajfr dekommunaltellerstatligtvarken ärsom

säkringskassorna.

harhuvudmärmenandradeochdär kommunenkontor,Integrerade
samtjänstavtaliskall attmöjlighetdärpersonal,sin gesmenegen

uppdrags-individuellasigtillpersonalvarandrasknyta genom
deltid.ellerhel-anställningsavtaleller

respektiveområde iefterområdepåsigtänkaockså attkanMan
kommun,handläggasfåruppgiftervilka enpeka avförfattning ut som
respektivehandläggsocksåfrågaiuppgifterna avsamtidigt som

remissbehandlingen rapportenVidmoderrnyndigheter. avstatliga
ochJKföreslog1993:67DsmedborgarkontorvidServicesamverkan

lösning.sådanSundsvalliKammarrätten en
garanti förnågonvidareinteemellertidlösning utansådanEn ger

medborgarkon-ijustuppgifternautförakommer attkommunernaatt
försöksverk-pågåendei denöverföringsådaninFör att entor. passa

fårkommunföreskrift attbehövasdärförskulle ensamheten omen
medborgarkontor.iskerdetbarauppgifterna ettaktuelladeutföra om

vi harbegränsade attutanför denfallatorde somfrågor ramDessa
inomarbeta . regikommunalmedborgarkontoriintegrerademedmodellenMot

remissbehandlingenvidriktadesuppdragsavtal sagtsbasispå somav
skullemyndighetsutövninghandi första attinvändningar motstarka

uppdragsbasis.påbedrivasfåkunna
kommaskulle attmyndighetsutövningenexempelvispåpekadeJO att

förfrämmandedelvishittillsochvillkor ärunderutföras nyasom
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svensk förvaltningstradition. ansågJK myndighetsutövningatt
uppdragsbasis principiellt felaktigt det gällerär centrala funktionernär

polisen, skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna,som som
sysslar med myndighetsutövning på områden betungandemed
offentligrättsliga föreskrifter 8 kap. 3 § RF.

Även Datainspektionen framhöll den statliga förvaltningenatt är
uppbyggd myndigheter och verkar inom sittav som var en ansvarsom-
råde och ordning där någon eller några kommuneratt avtalen genom

på sig del statliga uppgifter förutsätter grundläggandetar ändringaren
i det nuvarande systemet.

Kritik riktades också modellen inte tillräckligt beaktade demot att
i svensk förvaltning högt ställda kraven på sekretess och skydd för
kränkningar den personliga integriteten. Bland andra framhöll bådeav
Datainspektionen och Riksrevisionsverket modellen fordraratt ett
klargörande hur SekrL:s bestämmelser sekretess mellanav om
myndigheter och datalagens bestämmelser skall tillämpas och detatt
måste bli fråga omfattande lagändringar för medborgarkon-att ettom

skall få tillgång till de statliga myndigheternastor personregister.
Riksrevisionsverket efterlyste också klargöranden bland iannat

fråga ärendefördelningen mellan statliga myndigheter ochom
medborgarkontor, finansieringen,rättsläget och behovetävenmen av
medborgarkontor.

Riksförsäkringsverket ansåg rad frågor, såsom skyddet föratt en
den personliga integriteten, registeransvaret, utbildning och kompe-
tensutveckling personalen, ekonomiska lönsamhetsberäkningar,av
utbetalningssystem, redovisning och revisions måste beaktas.

Inom MBK-utredningen har bland bakgrund denannat mot av nu
redovisade kritiken funnit det föga ändamålsenligt för sådanaatt
arbetsuppgifter innefattar myndighetsutövning eller kräver tillgångsom
till personregister bygga vidare modellen med integrerade med-
borgarkontor på uppdragsbasis i kommunal regi. I detta sammanhang
bör också beaktas något enligtsamarbetsavtal uppgift inte haratt ännu
träffats med stöd 1994 års försökslag. i sådantAtt läge göraettav
omfattande ingrepp i eller förändringar den nuvarande förvaltnings-av
strukturen framstår inte försvarligt. förKan försöksverk-som man en
samhet med andra mindre ingripande medel bredda verksamheten vid
medborgarkontor, bör de i första hand komma i fråga.

Modellen med medborgarkontor myndighet, friståendesom en egen
från såväl kommun innebär, medborgarkontoret organise-stat attsom

självständigt med kommun, några statligaett t.ex.ras som organ en
myndigheter allmän försäkringskassa huvudmän. Medborgar-en som
kontoret har ledning och personal. Ett sådant kanen egen egen organ
försöksvis formen särskild offentligrättslig institution.ges av en
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läggasammanhangi dettaför långtemellertid bära attDet synes
modell.heltsådan,förslagfram nyenom

förmodellpådärför förslagviavsnitt lämnarföljande ettl enett
skallmodellenEnligt denregi.verksamhet iintegrerad gemensam

landstingochförsäkringskassormyndigheter,statliga gesäven
avtalträffaförsöketnuvarandeför detinommöjlighet omatt ramen

förellerräkningvarandrasförförvaltningsuppgifterutföraatt
direktocksåskallsamverkandennaräkning. ettIkommuners

omfattarsamverkanfalldetmöjligt. Förpersonalsambruk vara
ellermyndighetsutövninginkluderarförvaltningsuppgifter somsom
ifrågava-handläggerdenskallpersonregister,tillgång tillkräver som

myndighettill denknytasmedborgarkontoretviduppgifterrande som
elleranställnings-särskiltuppgifternaförprimärt ettgenomsvarar

myndigheten.anställdredaninte ärdenneuppdragsavtal, avom
frågaianledning sättahaft någoninteemellertid attVi har

medborgarkontorsverksamhetförforminnehåll. Denförsökslagens
fortsättningsvissåledesskall ävenden lagenenligtmöjligärsom

tillämpas.kunna
såmyndigheteroffentligamodellförslagvårt ärmedTanken att ge

samverkanslös-flexiblaorganiseramöjligtförutsättningargoda attsom
finnasdärförbörDetkan finnas.behovolikaallt efter deningar som
gällerdetsärskilt närmodellenkombineraför attutrymme -

medborgarkontorslös-förformerandramedmyndighetsutövning -
lag-vårt§1samlokalisering setraditionellmedningar, t.ex. en

modellvårföljandedock i detredovisar enVi omförslag. som
kontoret.tänktavid detbedrivsmedborgarkontorsverksamhetren

vididentifieraskanproblemdenågrapekar på enviMen somav
modellösningar.olikakombination av

imedborgarkontorintegreradeinriktningNy8.2.3 -
regigemensam

förklaras.behövakanuttryckdelanvändsavsnittI detta somen
myndigheternassamverkandedesamtjänstavtalMed avses

utrustninglokaler,sambrukaöverenskommelsehuvudmannens attom
enklareutföramedborgarkontorsverksamhetipersonal föroch att en

räkning.varandrasförellerförvaltningsuppgifter för egen
tillmyndighetdendelsmodermyndighet varsMed avses

därdendelshör,arbetsuppgifternaaktuelladeansvarsområde
handläggare ärallmängeneralistellermedarbetarevederbörande

anställd.

136



SOU 1995:61 En reform

Med uppdragsgivande myndighet den myndighetavses som
knyter medarbetare från myndighet tillen sigen annan ettgenom
särskilt anställnings- eller uppdragsavtal.

Med tjänsteprofil medarbetarens eller generalistensavses
arbetsuppgifter från såväl det ursprungliga anställningsförhållandet

de särskilda anställnings- eller uppdragsförhållandena.som En sådan
profil kan jämställas med befattningsbeskrivning.en

Med generalist den medarbetare på grund elleravses som av en
flera anställningar eller uppdrag handlägger ärenden vidm.m.
medborgarkontoret.

Utgångspunkten för modellen med integrerade medborgarkontor i
regi våra författningsförslaggemensam grundas på följande.som är

Under taket på medborgarkontor skallett det finnas flera
myndigheter representerade, såväl statliga kommunala. Närsom en

vänder sig till medborgarkontor,ettperson avsiktenär han skallatt
hjälp från tjänsteman generalist på medborgarkontoret,en en- -
även hans ärende i sin helhet spänner fleraöverom myndighetsom-
råden, kanske både statliga och kommunala.

Från medborgarens perspektiv således,är på villnyttsom
framhålla, poängen med denna modell denne skall slippa vändaatt sig
till flera och myndigheter för få sitt ärende löst.personer Frånatt
myndigheternas perspektiv är poängen de vid sambrukatt överett
myndighetsgränserna omfattar också personalen kan krympasom
verksamheten personalmässigt pâ lokalplanet därmed bli likautan att
sårbara vid begränsad traditionell samlokalisering.som en mer

Det innebär dock inte modermyndighetenatt utesluts från hand-att
lägga motsvarande ärenden. Medborgarna skall själv kunna välja
mellan utnyttja medborgarkontoretatt och hålla sig till modermyn-att
digheten. Situationen skiljer sig alltså inte från vad gäller närannars

myndighet har centralt beläget verksamhetsställeen ett och flera
lokalkontor.

Medborgarkontoret blir plats där de olika myndigheternasen
anställda och uppdragstagare utför arbete för arbetsgivarens och
uppdragsgivarnas räkning och i dennes namn.

Den personal myndighet eventuellt för tillöver medborgar-en
kontoret skall behålla sin anställning i myndigheten. Personal från
andra myndigheter kan knytas till myndigheten särskildagenom
anställnings- eller uppdragsavtal. Parterna får således själva välja den
avtalsform lämpligast.ärsom

De deltagande myndigheterna huvudmännen skall reglera sitt
mellanhavande i samarbetsavtal, kallat samtjänstavtal.ett

Dessa skall inom i lag angiven välja de tjänsteren ärutram som
lämpliga utföra vid sådant kontor,att där varjeett generalist om
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Detmyndigheter.samtligaförallmänhetenskall kunna betjänamöjligt
till detillgångfåbehövabland kommerinnebär denne attannat att

personregister.olikahuvudmännenssamverkande
medpersonregistertillgång tillskallgeneralist ettFör att en

följande.gällainformation därförkänslig bör

medborgarkontoretvidutförasskallarbetsuppgifter ettDe som
behovgeneralistenstjänsteproñlsådan utformningskall ha atten

personregistertilltillgånghaochkunna använda attatt avav
fråninformationtilltillgånginte haskallhonHan ellerbegränsas.

uppgiftenutförandetvadutsträckning änpersonregister i större av
ibrukaspersonregister kommervarje attinnebärDetkräver. att

modermyn-vidmedborgarkontor änvidomfattningmindre ett en
dighet.

registerbarafråninformationanvändafår annatGeneralisten ett
modermyndigheten.ihandläggsuppgiftenfår skeså närom

någoninnefattaintebörtjänsteproñlernaiArbetsuppgifterna som
innebärsida. Detgeneralistensfrånprövningskönsmässighelst
ärendeidennekommafår aldrigdet ettattbland att anannat

fråninformationinhämtalämpligt annatettdet är attnäravgöra
register.

kanintressekollisionerinnebärafår inteArbetsuppgifterna att
uppkomma.

samtjänstavtaletNärmare om

ekonomisktochfördelaktigtsakligtdetmyndigheter bedömerDe som
medborgarkontor.samtjänstavtalträffaskallmotiverat ett omsagtsom

antalsåordna att ettförpliktar sigavtalet de närmare attGenom
föreskrifterinnehållabörAvtaletutföraskan vid kontoret. omtjänster

etablering,tjänsteutbudethela samtsamtliga tjänsteproñler dvs. om
och drift.organisation

intemedborgarkontoretvidpersonalenocksåbör regleraAvtalet att
uppgifter änandraföranspråkiingående somavtaletsefter tas

statligaantalochkommun etti avtalet. Omförutsätts t.ex. en
medborgarkontorsverksamhetsamtjänstavtalingårmyndigheter ett om

god-övrigainte parterskommunenlokaler, bör utani kommunens -
utanförmyndighetmed någonsamtjänstavtalfå ingåkännande ett-

alltsåbörmyndigheterna taberördaDeursprungliga kretsen.den
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ställning till det utvidgade personalsambruket och tjänsteutbudetom
lämpligt eller inte, exempelvis det finns risk för intressekollisio-är om

ner m.m.
påtagligt skäl för inte tillåtaNågot myndighetens egen med-att

arbetare, dvs. den eller de medarbetare myndigheten lokaliserarsom
vid kontoret utföratill medborgarkontoret, alla uppgifter hanatt som

för finns och föreller hon har kompetens i sig i inte. kombinationI
med de tjänster han eller hon utför för andra myndigheterssom
räkning emellertid sådan ordning komma konfliktkan i med kravenen
på rättssäkerhet och integritetsskydd.

Förvaltningsuppgifter, innefattar myndighetsutövning ochsom som
innebär sådana bedömningar handläggarens saklighet och opartisk-att
het ifrågasättas med hänsyn till hans eller hennes övriga arbets-kan

därför vår mening omfattasuppgifter, skall enligt inte samtjän-ettav
vår författningskommentar.stavtal 2 § lagförslaget ochse

Tjänsteprofilerna blir således intressanta bakgrund denmot av egna
medarbetarens möjligheter utföra uppgifter myndighetsatt annan

därförnaturliga ordningen blir tjänsteprofilerna skallområde. Den att
förgodkännas samtliga myndigheter. Det avgörande bedöm-ärav

ställda krav vad gäller rättssäkerhets- och integritets-ningen av om
uppfylls, varje myndighet får kännedom vilka andraskydd att om

utföras på medborgarkontoret.tjänster skallsom
arbetsuppgifter från den egna myndig-innebär ytterligareDet att

eller från andra myndigheter kan inte läggas på medarbetarnaheten
samtliga huvudmän godkänner det.vid medborgarkontoret utan att

skall regeringen i dag godkänna avtalen ochYtterst som- -
fårändringar dessa innan de tillämpas huvudmännen se 8 §avav

ankommer därvid på regeringenlagförslaget. Det prövaatt om
ställs i försökslagen.verksamheten uppfyller alla de krav som upp

frågaNågot godkännande behövs dock inte, det be-ärom om en
medborgarkontorsverksamhet.gränsning redan etableradav en

arbetsuppgifternaförAnsvaret

skall liggageneralisterna utför sina arbetsuppgifterför hurAnsvaret
myndigheterna inomrespektive myndighetsledning, dvs. hos dehos

vidarbetsuppgifterna hör. valetansvarsområde Ansvaret utövasvars
förutbildning, utarbetandet arbetsinstruktion varjeuppgifter, avav

uppgift tjänsteprofil fortlöpande vägledning.samt
bör varje myndig-effektivt kunnaFör sätt utövaatt ansvaretett

med varjesärskilt anställnings- eller uppdragsavtalingåhet ett
på medborgarkontoret.från de andra myndigheternamedarbetare
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respektivearbetsområde förmedarbetarensregleraravtalDessa
myndig-medarbetaren ochmellanansvarsförhâllandetmyndighet och

heten.
krävermyndighetsutövning ellerinnefattarfall tjänstendetFör

särskiltingåvarje myndighetskallpersonregistertillgång till ettett an-
10 §§9 ochmedarbetaren semeduppdragsavtalställnings- eller

lagförslaget.

Kostnader m.m.

rimligenmedborgarkontor börideltarmyndigheterDe ett svarasom
ochlokalytanförhållande tilloch ikostnaderför sina enegna

kost-proportionell andel deomfattningärendenas gemensammaav
avsnittvidare 11.naderna se

tjänsteproñlarbetsuppgifterna inomändringarSådana somenav
skall beslutasresursdisponeringmyndighetensändringar imedför av
modermyndig-uppgifterna höransvarsområdetillmyndighetden vars

heten.
bakomliggandetill detmed hänsyndock,Tjänsteproñlen bör sam-

godkännandeefterändrasbara kunnasådant fallitjänstavtalet, avett
myndigheterna.de andra

framstår interegeringengodkännandepåNågot krav somav
nödvändigt.

uppdragsavtaletelleranställnings-särskildadetNärmare om

uppdragsgivarensellerArbets- ansvar m.m.

för sinauppfölj ningsansvaretutvecklings- ochbehållerMyndigheterna
myndighetentillknytsmedarbetareoch för deanställda genomsom

deninnebäruppdragsavtal. Detanställnings- ellersärskilda att
för den särskildeocksåmyndighetenuppdragsgivande ansvarar

utarbetande ochutbildning,eller uppdragstagarensanställdes upp-
datastöd ocheventuellt medarbetsinstruktiondatering att enav en

medborgar-pâför medarbetarnavägledareellerkontaktperson utses
kontoret.

ursprungligakvar sinabör hamedborgarkontoretvidGeneralisterna
skyldigheterrättigheter ochtillhörandemedanställningsförhållanden

och andralönersåledesTankenmyndigheter.respektive äri att
deni avtalvillkorunder närskall betalasförmåner somsammam.m.

alltså meningenintemodermyndigheten. Detianställde arbetade är att

140



reformEnsou 1995:61

generalisten skall ersättning, eller arvode, frånlön någon deav
andra myndigheterna i samtjänsten så länge arbetsuppgifternasom
utförs under den ordinarie arbetstiden.

För den dagliga driften medborgarkontoret bör de deltagandeav
myndigheterna särskild och utarbeta instruktion förutse en person en
denne. eller hon skallHan säkerställa koordineringen och kontinuiteten
i det dagliga praktiska samarbetet mellan myndigheterna och generalis-

på medborgarkontoret.terna
Arbets- eller uppdragsgivaren skyldig vägleda generalisten såär att

vid tidpunktdenne varje informerad gällande förregler varjeäratt om
tjänst. Arbets- eller uppdragsgivaren vidare ansvarig för utarbetaär att
och löpande uppdatera generalistens arbetsinstruktion, så in-att
struktionen alltid med myndighetens rutiner föröverensstämmer egna
utförandet ifrågavarande tjänst.av

Generalistens ansvar m.m.

Generalisten skall skyldig utföra arbetsuppgifterna beskrivnaattvara
dei tjänsteproñlen i enlighet med regler gäller för varje uppgift,som

arbets- eller uppdragsgivarens vägledning och den arbetsinstruktion
gäller.som

utföraskall således tjänsternaDenne de beskrivna i in-ärsom
struktionen.

knutits tillHar generalisten myndigheten särskiltettgenom
de vanligaanställningsavtal, gäller reglerna för arbetsledning av

anställda.
knutits tillgeneralisten myndighetenHar särskiltettgenom

uppdragsavtal, sker stället med stöd de föreskrifterstyrningen i av
i uppdragsavtalet.m.m. som anges

8.2.4 förvaltningsuppgifterNya i samtjänst

medborgarkontor fleraMed för närvarande olika former föravses
samverkan mellan statliga myndigheter, allmänna försäkringskassor,
kommuner och landsting. kan sig kommunalDet röra rentenom
verksamhet eller samlokaliseringtraditionell myndigheter emellan.en

exempel på integreradEtt s.k. samverkan redan tänkbarärsom-
enligt den nuvarande försökslagen kommun utför enklareär att en-
förvaltningsuppgifter inte innefattar myndighetsutövning försom
statliga myndigheters eller allmänna försäkringskassors räkning.
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formför dennatillämpningsområdetemellertidföreslår avVi att
allmännamyndigheter,statligasåsträcks ävensamverkan attut

uppgifter försådanautförafårlandstingoch rättförsäkringskassor att
räkning.föreller kommunersräkningvarandras ..

iinnebär detuppgifterutförmyndighetvi talarNär att enom
uppgifterna. Enutföranställdamyndighetensdetpraktiken äratt som

personal.sinäninte sättkanmyndighet annat genomagera
myndighetsamverkanintegreradför ärform attYtterligare enen

verksamhet. Densinförpersonalmyndighetsutnyttjar annanen
uppgifterförobligatoriskviföreslårsamverkan görsförformen som

tilltillgångkrävermyndighetsutövning eller ettinnefattar som
personregister.

därmed intemedborgarkontori ärsamverkanförAndra former ett
samordning sådanafrågakanDetuteslutna. resurseravom envara

alltsåservice,administrativ närmastellerutrustninglokaler, ensom
funktioneradministrativamed vissasamlokalisering mengemensamma

myndighetrespektivehandförvaltningsuppgifterna hasdär alla avom
ocksåkanförfattningsreglering. Detnågoninte kräveroch varasom

integration iochsamlokaliseringkombination ettfråga avom en
såledeshållssamverkanförOlika formerärenden.antalbegränsat

öppna.
resursutnyttjan-samordningsådanområdet harstatligaPå det aven

medborgarkontor ellerinrättadärmedavsiktdockdet attutan-
avgiftsförordningenmed stödskehittills kunnatliknande av--

begränsadmyndigheter istatligaFörordningen1992:191. enger
lokalsambruk inte barapersonal- ochbedrivamöjlighetomfattning att

ochmed kommunerocksåmyndighetssfärendeninom utanegna
landsting 4 § 7.

länsstyrel-1990:1510 medförordningen§grundval 32På aav
vi harredanfår vidare1993:1294seinstruktion ändrad som-

överenskommelse medefterlänsstyrelsebetonat annanenen-
till dentjänstemännågon sinaställaersättninglänsstyrelse mot av

handläggningenideltaförfogande förlänsstyrelsensandra att av
ärenden.

§ andra18 kap. 5stödförordnande medEnligt regeringens av
för-får allmänförsäkringallmän1962:381lagenstycket enom

lokalsambruk medpersonal- ochtillmedverkasäkringskassa en
denna1989:5rådallmänna sägsRiksförsäkringsverketsIkommun.

serviceenhet.ske i s.k.samverkan en
samordna sinellersamverkaför myndigheternaskyldighetEn att

ochföreskrivs vidare i 4verksamheterangränsandeverksamhet med
förordningen7-10 §§1986:223, iförvaltningslagen6 §§
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serviceskyldighet,1980:900 statliga myndigheters isamtm.m.om
verksförordningen 1987:1100.7 §

vidVårt förslag försöksverksamhet medborgarkon-utvidgadom en
inte möjliga med stödberör de samverkansforrner ärtor av nusom

däremot begränsningen i dennämnda regelverk. Förslaget innebär att
huvudmannaskap för med-nuvarande försökslagen till kommunalt

borgarkontoren upphör.
möjligt etableraEnligt vårt förslag blir det således exempelvis att

statliga myndig-i medborgarkontor uteslutande mellansamverkanen
kommun där deneller mellan statlig myndighet ochheter enen

för del kommunalamyndigheten sin personalstatliga svarar engenom
myndigheter, föruppgifter. med bestämmelsen dessaTanken är att ge

samverkan i lagen,det fall intresserade sådanade är av en som avses
för organisera flexiblaså goda förutsättningar möjligt attsom

efter de olika behov kan finnas. Detsamverkanslösningar allt som
från gäller enligt den nuvarandeinnebär till skillnad vadbl.a. som-

också blir möjligt för den anställdförsökslagen det är t.ex.att som-
förvaltningsuppgifterför del andrahos polismyndighet atten svara en

andra statligautanför polisområdet, alltså uppgifter hör tillsom
kommunalaförvaltningsmyndigheters, försäkringskassors eller

verksamhetsområden.myndigheters
fråga medborgarkontor ställs såledesdet skallFör att ettvara om

både statliga myndigheter ochinte något krav och kommunalaatt
medverkar. fullt tillräckligt tvåallmän försäkringskassa Det är atten

myndigheter samverkar.
nödvändigtvis inte heller samverkanfrågaDet behöver om envara

kommunala medborgarkon-olika statliga och myndigheter. Ettmellan
vilket det vanliga kommunalockså i dagkan ärtor en renvara - -

förvaltningsuppgifterantal från skilda kommunalainrättning där ett
sådant med-nämnder myndigheter Etthandläggs gemensamt.

i KL och berörsborgarkontor kan dag med stöd enbartetableras av
inte försökslagen.av .

fimis emellertid begränsar kommunsI KL del regler ensomen
följdmedborgarkontor. Tillmöjligheter medverka i integreradeatt av

förhindradden lokaliseringsprincipen § kommuns.k. i 2 kap. 1 är en
frånNågot undantagutföra uppgifter kommun.att t.ex. en annan

dock inteden principen Principenvi inte utgörgöra.attavser -
stöd försökslagenbefogenheter har medde kommun avgenom en -

uppgifter statliganågot hinder för utförakommunala atten
myndigheter eller allmän försäkringskassa.en

fullmäktigeefter beslutkommun får enligt kap. 16 §En 3 avannars
för hand-lämna vården kommunal angelägenhet,över varsav en

specialreglerad verksam-föreskrivitshavande särskild ordning inte
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förening,het, till aktiebolag, handelsbolag, ekonomiskett ett enen
förening, stiftelse individ.ideell eller enskild Som ytterligareen en

angelägenhet lämnasförutsättning gäller därvid den överatt om som
fordras lagstöd kap. 6 § RF.innefattar myndighetsutövning 11

Enligt kap. 33 § KL gäller vidare den begränsningen6 att en
får delegera beslutanderätt till någon denkommun inte än somannan

anställd i kommunen.är
för lämna sådanaVårt förslag kommun lagstöd överattger en

till statligaangelägenheter i 3 kap. 16 § KLkommunala som avses
myndigheter.

innefattar myndighetsutövning ellerde fall där angelägenheternaI
träffafår kommunensådan beslutanderätt i 6 kap. 33 § ettsom avses

vid medborgarkontoretsärskilt anställningsavtal med den tjänsteman
redanhan eller hon inteskall för angelägenheten, äromsom svara

stycket vårt lagförslag.anställd kommunen jfr 9 § och 13 § andraav
deneller undantag frånföreslår således inte någon ändring iVi

bestämmelsen i KL.
möjligheternaverksamhetsområdetdet specialregleradeInom är att

speciallagstift-beroende huröverlåta uppgift någon annan aven
Även här lösningenaktuella området.ningen utformad det ärär att

med-vidanställningsavtal med den tjänstemanträffa särskiltett
för uppgiften.skallborgarkontoret svarasom

för-allmäni lagen 1962:381finns bestämmelserDet även om
försäkringskassaallmänmöjligheterna försäkring begränsar ensom

lagen eller ii denverksamhetbedriva änatt som angesannan
vårt förslagstöd Genomutfärdats med den.bestämmelser gesavsom

den behöverlagstödförsäkringskassa detsåledes också allmän somen
medborgarkontorsverksamhet.utvidgadför få delta i ävenatt en

gäller för kommuntill anställdaNågon sådan begränsning ensom
försäkrings-de allmännastatliga myndigheterna ellergäller inte för de

sig uppdragsav-i princip användakan såledeskassorna. De avsenare
för anställningsavtalet.talet i stället

få handläggasskallförvaltningsuppgiftergäller vilkaNär det som
till enklarebegränsasvi dessa börmedborgarkontor,vid attett anser

frågaskall baraförvaltningsuppgifter lagförslaget. Detse 1 § vara
liten eller därrisken för feluppgifter eller ärenden därsådan ärom

från handläggarensgrundbedömningar skönsmässigsjälvständiga
hand-rutinmässigalltsåförekommer. gällersida inte Det renten

läggning.
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8.3 Myndighet

Den modell för integrerad medborgarkontorsverksamhet i gemen-
föreslårregi vi innebär inte medborgarkontoret blirattsam som

myndighet.en egen

Med utgångspunkt i de för medborgarkontormodeller nämnstre som
i utredningsdirektiven kan vi bakgrund den tidigare lämnademot av
redogörelsen för myndighet konstatera följande.tennen

Ett renodlat kommunalt medborgarkontor litetkan lika t.ex. ettsom
socialkontor bli kommunal myndighet modell 1. I denen egen
kommunala ordningen det i princip bara nämnden harär som
myndighetsstatus. Det innebär sakverksarnheten vid kommunaltatt ett

flera kommunalamedborgarkontor regel under nämnder,sorterarsom
myndigheter. frihetdvs. under olika kommunala Genom den den nya

organisera skulle dockKL verksamhetenkommunerna ettattger
till sådan kommunal myndighet detsådant kontor kunna knytas en om

organisatoriskt med särskild nämnd medborgarkontors-ordnas en
självständig beslutanderätt vilken leder och fördelarnämnd med

arbetsuppgifterna för de sakområden hänförs dit.som
dock inte valts någon de kommunerordningen harDen av av som

medborgarkontor avsnitt Kommunstyrelsenhittills inrättat se 7.7.
regel bara för den administrativa verksamhetendäransvarar som

utrustning eftersomlokaler, m.m., medborgarkontoretpersonal, rent
under styrelsen. Respektive kommunal nämndorganisatoriskt ligger

vidsakverksamhet kontoret.för sinsvarar
väljs medborgarkon-ordning kan emellertidOavsett vilken ettsom

verkställ-förvaltnings- ellerenligt regler inte någonKL:stor egenges
anställdatill deighetsuppgift. uppgifter baraDessa kan somges

verkställighet denarbetar vid kontoret. Rör det sig ansesom ren
behörigsin anställningkommunala personalen redan attvaragenom

Är myndig-självständiga beslututföra uppgiften. det fråga t.ex.om
nämndenbehörighethetsutövning får den kommunanställde attgenom

delegerar uppgiften till denne.
statligkommunal ochsamlokaliseradNär det gäller modellen för

inte denmodell blir givetvis2verksamhet i medborgarkontorett
blirmyndighet. Medborgarkontorlokaliseringengemensamma en

forum. denFörockså beteckning fördär ett gemensamten
medborgarkontor gäller vadsådantverksamheten vidkommunala ett

lokalise-myndigheters verksamhetStatliga m.flsagts. somovansom
moderrnyndighet.respektiveorganisatoriskt tilldit hänförs alltjämtras
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alltsåstatliga tjänstemän tjänstgör där konstituerarDen eller de som
tjänstgöringsplacering någon lokal myndighet.inte singenom ny

kommunenintegrerad modell modell 3 därI genom sam-en
sigsåsom förutsätts i försökslagen åtarverkansavtal attt.ex. --

olika statligautföra förvaltningsuppgifter försin personalgenom
besvarande intem.fl. för frågansmyndigheters räkning, detär

dvs.medborgarkontorsmodell kommunen själv valt,avgörande vilken
organisatoriskti vilken kontoretsärskild medborgarkontorsnämnden

jfrfacknämnder forum avsnittetingår eller för flera gemensamtett
ikommunalt perspektiv. Om kommunmedborgarkontor i ett enom

utföra delsådant åtar sig vid sitt medborgarkontorläge attett en
också innefattar myndighetsutövningförvaltningsuppgifterstatliga som

myndighet.blir inte därmed kontoretså en
framhållas RFkan påbakgrund vadMot attsagts nyttsom nuav

funktionelltorganisatoriskt och inteuttryck förnärmast ettettger
privaträttsligtinnebärmyndighetsbegrepp. Detförankrat t.ex. att

myndighetsstatusmyndighetsutövning inte kan fåbedriversubjekt som
myndighetsutövningbedriveroffentligt intemedan ett om-organ som

fattas RF:s myndighetsbegrepp.av
förvaltningsuppgifterna enligtde âtagnaomständighetenDen att

saknarinnefatta myndighetsutövningförsökslag inte får1994 års
myndighetsfrågan.betydelse försåledes

hinder förnågotförsökslagen inteSamtidigt kan framhållas utgöratt
medintegrerad samverkani sådankommunala verksamhetdenatt en

myndighetsutövning,m.fl. kan få omfattastatliga myndigheter t.ex.
omständighetenheller dentilldelning daghernsplats. Intebeslut om av

myndighet.fårföranleda kontoretkan statussagt att avsom
föreslårviregiIntegrerade medborgarkontori somgemensam -

myndighets-påform samlokalisering byggerär attsomen av-
personregisterhantering.myndighetsutövning ochbehålls förgränserna

sigförvaltningspersonalendet rör överden modellenI är som
förvaltningsuppgifterna.personalsambruk, intemyndi

respektivebehåller såledesförvaltningsuppgifternaförAnsvaret
enligt modellmedborgarkontor dennamyndighet. heller ärInte ett en

myndighet RF:s mening.i
förförutsättningarredan finns legalaVi vill här åter peka på detatt

m.fl. Vi harstatliga myndigheterpersonal mellansambrukett av
iavgiftsförordningen m.fl. regelverkbland andra exempel nämnt

myndighetsbegreppet och dessdiskussionavsnittet 7.6. Någon om
aktualiseratsdärvid inte allskonsekvenser för olika regelverk har trots

likartade inriktningenmedborgarkontorendess med mot genomen
verksamhet.personalsambruk sektorövergripande
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rollkonflikter vidBetoningen har här legat undvika myndig-att
tjänsteman betjänar flerahetsutövning, dvs. attgenom samme

ocksålagförslag lämnar bygger sådantmyndigheter. De ettsom
hänsynstagande 9 och 10 lagförslaget.se §§

Myndighetsutövning8.4

myndighetsutövningInnebörden termenav

myndighetsutövningen begränsasmedborgarkontor skallVid ett
eller neutrala för dennormalt bara gynnandetill beslut ärsom

enskilde.

omfattande institut. Detmångsidigt ochMyndighetsutövning är ett
huvuddragen, det ändånågon tvekanvisserligen inte ärråder menom

ibland svårtredovisat i avsnittet 6.2vi tidigare har avgränsaattsom
regel lätt peka antal exempelgårtillämpa det. Detoch att ut ettsom

myndighetsutövning, likasåmed säkerhetverksamhetstyper ärpå som
däremellaninte det. Vadexempel på vad ärantal ärett som som ger

i den praktiskadel tolkningssvårighetertillupphovsagt ensom
Å innebördensidan bör betonasandratillämpningen. att termenav

lagstiftning, förarbeten, rättspraxisväl belyst imyndighetsutövning är
och doktrin.

med myndig-brukar användasdefinitionEnligt den avsessom
sidaåtgärder från det allmännasoch ärbesluthetsutövning ettsom

Detmakt medborgarna.samhälletsför överuttryck rätt utövaatt
definitionenomfattaseller åtgärder förbeslutinnebär attatt av --

ocksåenskilde. kanför den Demedföra förpliktelsebehöverinte en
gynnande.alltsårättighet eller förmån,innebära ettenen

Även saknarbeslutemellertid inte vid detta.Det ettettstannar som
beslutstyperrefereradehandlingsmönstersådant direkt nusom

vissa för-underunderlåta någottåla ellerinnehåller göra, anses--
verkarbeslutmyndighetsutövning. Dethållanden ärutgöra som

positiv rättskraftde tillerkännsberört avseendeindirekt i attgenomnu
andra rättsregler.vid tillämpningen av

skiljer sigmyndighetsutövningskall läggas in i uttrycketVad som
centrala regelverken.något i dedock

siktemyndighetsutövningbestämmelsernaoch FLI RF tar om
nödvändigtvis behöverdet intebeslut. innebärbindande Det t.ex. att

frågadet skallförärendesakprövning iske attett omvaraen
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myndighetsutövning, avvisnings ochäven avskrivningsbeslut iryms
begreppet. Bestämmelserna i FL gäller dock bara i fråga myndig-om
heters verksamhet. FL gäller således inte enskilt rättssubjektettom
tilldelats myndighetsutövande uppgifter.

I BrB och skadeståndslagen bestämmelserna myndighetsut-tar om
övning sikte inte bara beslut också faktiska åtgärderutan som
inte har föregåtts något formligt beslut.av

Både det straffrättsliga och det skadeståndsrättsliga kanansvaret
vidare aktualiseras enskilt rättssubjekt tilldelatsnär myndighetsutö-ett
vande uppgifter. Förklaringen till de skillnader här redovisats ärsom

olika ändamålssynpunkter har gjort sig gällande.att Termen myndig-
hetsutövning har dock i innebörd i de refereradestort sett samma nu
regelverken.

Vid de s.k. nätverksträffar MBK-utredningen har deltagit isom
tillsammans med företrädare för kommuner har från flera håll
framförts önskemål mellan myndighetsutövninggränsen ochattom
andra förvaltningsuppgifter borde tydligare. Liknandegöras syn-
punkter har också förts fram Socialtjänstkommittén i dess huvudbe-av
tänkande SOU 1994:139 Ny socialtjänstlag SOU 1994:139 337.s.
Enligt kommittén bör den innebörden begreppetnärmare myndig-
hetsutövning utredas i brett perspektiv, där det så långt möjligtett som
kan klart vad lagstiftarengöras begreppet används inäravser
lastiftningen på olika områden.

Vi i MBK-utredningen har emellertid inte det vår uppgiftsett som
klarlägga innebördennärmare vad framgåratt äntermenav som av

vår redovisning i avsnittet 6.2 Enligt vår bedömning den till-är.räcklig preciserad för vårt val sådana förvaltningsuppgifter medav
myndighetsutövning eller myndighetsutövning skallmoment av som
kunna handläggas vid medborgarkontor.ett

Med denna utgångspunkt lämnar vi i avsnitt 9 förslag ärende-
innefattar myndighetsutövning. Enligt vad vi föreslårgrupper som

skall ärendena inte s.k. betungande myndighetsutövning se 3 §avse
lagförslaget.
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på uppdragsbasisMyndighetsutövning

förvaltningsuppgiftervilkalagskall iDet närmare somanges
medborgar-utföras vidfårmyndighetsutövninginnefattar ettsom

myndigheternasamverkandefår demenyFrån dennakontor.
uppgiftervilkasamtjänst kommaavtal överens somomomgenom

vid kontoret.skall utföras
förkontorettjänsteman vidhandläggandeDen svarar ensom

myndighet inomtill denskall knytasuppgiftsådan vars ansvar-
elleranställnings-särskilthöruppgiftensområde ettgenom

myndigheten.denanställdredanhan inteuppdragsavtal, är avom

framhålla grundlagensanledning ut-finns här attDet nyttatt
föreskrifterbeslutarriksdagendetgångspunkt ärär omatt ensam som
skall riksdagenförvaltningen. Däremotoffentligai dengrunddragen

regeringen.underlydermyndigheterreglera deinte som
i lag kanstöd RFmedriksdagenintedockinnebärDet att av

lämnari praktikendenbemyndiganden,vidsträcktasåbesluta attom
myndighetnågoneller tilltill regeringenuppgiftsig dennai från

i departemenstpro-föreslogsordningDenregeringen.under som
medborgarkontorvidservicesamverkan1993:67memorian Ds

bakgrund.dennablandkritiserades motannat
gällerdetbemyndigandena skall rättennär attdetaljeradeHur var

förvaltningenoffentligaförvillkoren denföreskrifter ellerbesluta om
fall. Gäller detfrån fall tillfårfråga avgörasemellertidär somen

föreskrifter, böringripandemindresynpunktmedborgarnasfrånt.ex.
fall börandraIbemyndiganden kunnavidsträcktasåganska ges.

besluta preciseras.fårregeringeninom vilkendendäremot ram
skebemyndiganden börställasbrukar ärkravEtt attannat uppsom

vilkastår klartdetsådantpå sättomfattning ochrimligi attett
beslutatill regeringenuppgifter lämnas över att om.som

framgårtydligtså detutformasmåste dessutomBemyndigandet att
det fakultativa§ RFi 8 kap 7inom denliggerdetatt angessomram

offentligrättsligabetungandeinnebärlagområdet. Det ävenatt
begränsadi visskanenskildaföråliggandenföreskrifter --

regeringen.få beslutasbemyndigandeefter riksdagensutsträckning av
myndighetsutövning hörbetungandeområdet förFöreskrifter inom

lagområdet.obligatoriskalagområdet dettillprimärtannars
offent-gynnandefallerlagområdetobligatoriskaUtanför det

denföreskrifterochm.m.föreskrifter bidragligrättsliga som ur
registreringsbeslutneutralaframstårsynpunktenskildes som
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vim.m.. Som redan inledningsvis har bör tillämpningsområdetsagt
för medborgarkontorsverksamheten också till sådanbegränsas myndig-
hetsutövning. Vår utgångspunkt således bara sådan myndig-är att
hetsutövning inte hör till obligatoriska lagområdet,det alltsåsom
sådan myndighetsutövning regeringen enligt RF får beslutasom
föreskrifter förekomma i medborgarkontorsverksamhet.börom, en

förutsättningarna för myndighetVi går till enligt RFöver ennu -
statlig eller kommunal direkt stöd avtalatt utan av normer genom-
överlåta till myndighet sköta myndighetsutövningen, eller,atten annan

omvända, för den myndig-det mottagande myndigheten bedrivaatt
hetsutövning på uppdragsbasis.

Vad med myndighetsutövning betydelse förcentralärsom avses av
förvaltningsuppgift frånhur får föras tillöver ett ett annat.en organ

fråga föra förvaltningsuppgiftOm det är övert.ex. attom en som
innefattar statlig eller kommunal myndighetsutövning till enskiltett
rättssubjekt, det fråga s.k. betungande elleräroavsett om om
gynnande verksamhet, fordras enligt lagstöd. ocksåRF Det detgör

det fråga anförtro statlig förvaltningsupp-kommunnär är attom en en
gift, den innefattar myndighetsutövning eller inte.oavsett om

nämnda områden alltså riksdagenInom det stöd förärnu som ger
beslutet överföring. Graden från riksdagensstyrning sida fårom av
visserligen variera med hänsyn till förvaltningsuppgiftervad slag av
det fråga nuvarandeDen försökslagen bara gällerär om. som-
serviceåtgärder härkan exempel mindrenämnas ettsom en--
detaljerad grad styrning. Riksdagen får dock inte fatta beslutav som
innebär den i praktiken avhänder sig all kontroll verksam-överatt
heten. Det betyder statlig myndighet inte relativtt.ex. att utanen en
ingående reglering i lag får överlåta sådana förvaltningsuppgifter som
myndighetsutövning något enskilt eller kommunalt.annat organ,

finns ocksåDet anledning påpeka RF saknar bestämmelseratt att
sikte på kommun eller landsting anförtroratttar t.ex. ettsom en en

statlig myndighet försäkringskassaeller myndighetsutövningsupp-en
gifter. Likaså statlig myndighet och försäkringskassaatt en en
anförtror varandra sådana uppgifter eller så sker mellan statligaatt
myndigheter. En avtalslösning kan därför framstå konstlad ochsom
opåkallad det gäller myndighetsuppgifter och överenskommelsernär
mellan myndigheterna i det allmännas verksamhet. Den modell som
beskrivs i RF för offentlig förvaltning förändringarnärmast attavser
i den kompetensfördelning finns mellan och kommun börstatsom ge-
nomföras i sak område för område och integenom normer genom
avtal.

Utgångspunkten för medborgarkontorsverksanmet myndig-överen
hetsgränser det gäller myndighetsutövning bara tämligenär när att
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Vårt förslagdär.förekommaskall fågynnande beslutrutinmässiga och
med-tillämpningsområdet förviocksåinnebär attsagtnysssom

till sådanabegränsastydligtborgarkontorsverksamheten sättett
myndig-blanduteslutsHärigenomlagförslaget.3 § annatbeslut se

föreskrifteroffentligrättsligabetungandeförområdethetsutövning på
§§ RF.3 och 78 kap.

angivnamed denavtalsförfarandethuruvidablirFrågan nu -
tämligenendastinrymmerförfarandenenklatillbegränsningen som

bestämmelser.RF:sförenligt medbeslut-gynnanderutinmässiga är
lagomrâdet 823,obligatoriskadetärendehantering inomfrågaI om

sida.från riksdagensdetaljstyrningbehövs det11:6 RFoch8:5 en
finnas.emellertidtordeavtalsregleringförvisstEtt utrymme

Är fårriksdagenområde därdetärenden inomfrågadet om
störrebesluta,827 RF öppnasregeringen genastpåöverlåta att

förvaltningsuppgifter frånavtal föraför övermöjligheter enatt genom
påöverlåtitharriksdagenLikasåtillmyndighet t.ex.omannan.en

skallmyndighetstatligvilkenbestämmaregeringen ansvarasomatt
verksamhet.för en

medborgarkontor nämnsmodeller förtill devi knyterOm soman
med-kommunalavi konstaterakanutredningsdirektiven, renti att

särskildanågraskapargivetvis intemodell 1borgarkontor nya
kommunaladetpåmyndighetsutövningfråga rentiproblem om

uppåtansvarslinjen ärviktigtnaturligtvisdet är attområdet. Men att
möjlighetenregleringenarbetsledning ochförlikaså ordningenklar, av

iskettförändringardeKL ochDenbeslut.överklaga ensomnyaatt
redogjort för,tidigare harvitillåter,regelverkdel andra numerasom

verksamhet.organisera sinfrittganskakommun atten
upphov tillmodell 2samlokaliserad verksamhethellerInte ger

hänseende.problem i dettanågra
förenligt lagmyndighetsutövning,ärendendelOm somomen

försäkrings-ellermyndighetstatlighandhasskallnärvarande enenav
kommunalttillflyttasavtal överendastmed stöd ett rentkassa, ettav
kommunalafleraellertillalltsåmodellmedborgarkontor 3, en

harvislagdetproblemuppstår det däremotmyndigheter nysssomav
8.2.2.avsnittetiredovisatockså harviochberört som

aktuelladeniriksdagenhänderfriahärAvgörande blir hur pass
beslutaförsäkringskassanellerregeringen attlagen somvemomger

förvaltningsuppgifter.ifrågavarandehandläggaskall
medborgarkontorvidverksamhetenbreddtill denSer ett avsesman

försökslagenochavtalsmodell nämntsmedför denfå, somsom nu
ärendeförärendelagstiftningsarbeteomfattandebygger ettatt

sådanlagstöd förpåkravetuppfyllaförgenomförasmåste enatt
myndighetsutövningsuppgifter.överföring av
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Vår inställning emellertid förär försöksverksamhetöppnaatt en
med så små ingrepp möjligt i den nuvarande förvaltnings-som
strukturen. Vår avsikt dessutom viär påpekat vid flertalettsom-
tillfällen för andra samarbetsformeröppna den nuvarandeänatt-

bygger kommunalt huvudmannaskap, dvs. för integreradeettsom
medborgarkontor i regi.gemensam

Det innebär i så fall ytterligare lagstiftningsarbete denom av-
talsmodell ligger till grund för den nuvarande försökslagen skallsom
tillämpas.

För något begränsa lagstiftningsinsatsen ändå säkerställaatt men
riksdagens kontroll verksamheten föreslåröver vi i stället lösningen

går riksdagen i lag dels den förut att yttresom anger ramen
verksamheten, dels dess form och dels vilka enklare förvaltningsupp-
gifter enligt vad regeringen föreskriver får anförtrosnärmaresom en
medarbetare vid medborgarkontor i myndighetsett att en namn
handlägga.

Den modell föreslårvi går således olika myndigheter påut att
avtalsbasis, s.k. samtjänstavtal, driver medborgarkontors-genom
verksamhet i regi och särskilda avtal, i förstaävengemensam genom
hand uppdragsavtal, knyter eller flera tjänstemän hos de andraen
myndigheterna till sig. Härigenom möjliggörs myndighetsutövningatt
bedrivs del den ordinarie myndighetens modermyndig-som en av
hetens verksamhet. Det aktualiserar vi detsenare som ser- -
kravet på lagstöd i kap.11 6 § RF lagförslaget.se 11 § Att knyta till
sig enskild visserligen anställd i myndighet,en person, en annan

särskilt anställnings- eller uppdragsavtal enbart för denneett attgenom
skall kunna utföra viss myndighetsutövning för myndighetens räkning
skulle nämligen kunna kringgående den konstitutionellaettses som av
principen i RF.

Förvaltningslagen skall tillämpas vanligtsom

Genom de särskilda anställnings- eller uppdragsavtalen vid sidan
den ordinarie anställningen blir den handläggande tjänste-av

vid medborgarkontoret funktionär hosattmannen anse som
respektive huvudman och därmed också underkastad förvalt-
ningslagens regelverk, i den mån det gäller för huvudmannens
verksamhet.
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aktinsyn, kommuni-Vår utgångspunkt också reglerFL:sär att om
kopplade tillpå beslutsmotiveringkation och krav ärsomm.m.

med myndighetsutöv-skall ärendenmyndighetsutövning tillämpas när
vid medborgarkontor.ning handläggs ett

modell vi föreslår uppnås detta.Med den
harvid medborgarkontorethandläggande tjänstemännenDen som

för-allmänmyndigheter,förvaltningsuppgifter för statligahand enom
de särskildalandsting blirellersäkringskassa, kommun ett genomen

befattningshavareuppdragsavtalenanställnings- eller att anse som en
för-också underkastaddärmedrespektive huvudman ochhos är

ianvisningarförfattningsbestärmnelser ochdevaltningslagen och
handlägger. Deteller honför de ärenden hanövrigt gällersom

polismyndig-kommunanställd handläggerinnebär ettt.ex. om en
förgällerdet regelverkvanligt passärendehetsärende attett som---

kommunalablir tillämpligt; intepassärendenhandläggningen av
regler.

ocksåmyndighetsutövninggäller inte baradel regler i FLEn utan
skallsamverkan.service och Dehandlande,faktiskts.k. t.ex.

vid med-handläggningtillämpliga på allsjälvfallet liksom varanu
borgarkontor.

bindandei någotförvaltningsuppgiften intede fallFör utmynnar
Utanför dessinte FL.sådant beslut gällerföljerbeslut eller inte ett

râd,uteslutande gällerärendenfaller såledestillämpningsområde som
verksamhetsådanbesked, dvs.oförbindandeoch andraupplysningar

försökslagenmedborgarkontor med stödvidmöjligi dag är ett avsom
1994.

ibestämmelsernabör uppmärksammassammanhangetdet härI att
reglerna i FLtill skillnad från vissaoch BrBskadeståndslagen av-

haråtgärderockså faktiskainte gäller beslutbara utan som-
straffrättsligaSåväl detförelegat.något beslut harvidtagits utan att

aktualiseraskan även närskadeståndsrättsligadet ettansvaretsom
låtauppgifter. Attmyndighetsutövandetilldelatsrättssubjektenskilt

utföras vidmyndighetsutövningförvaltningsuppgifter inrymmersom
utkrävamöjligheternaalltså inteminskarmedborgarkontor attett
frågor.till dessaåterkommerfel. Viskadeståndsansvar vidstraff- och
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Åtgärder8.5 vi myndighetsutövning

rådLämnade och upplysningar kan få sådan koppling till etten
efterföljande ärende inkluderar myndighetsutövning deattsom
kan åtgärder vid myndighetsutövning.utgöraanses

Genom definiera och förvaltningsuppgiftema iavgränsaatt
tjänsteproñler, begränsa uppgifterna till enbart gynnande myndig-
hetstutövning undanta sådana uppgifter fordrarsamt som en
skönsmässig prövning kan begränsa riskerna för felaktigaman
åtgärder.

vårt uppdrag,I ligger framgått, i första hand analysera deattsom
rättsliga förutsättningarna för myndighetsutövning vid medborgarkon-

Det utesluter dock inte det kan finnas skäl för någottor. att att
uppmärksamma det skadestånds- och straffansvar föreliggeräven som
för åtgärder ligger utanför den egentliga myndighetsutöv-m.m. som

ändåningen har samband med denna.men
Många de åtgärder med fördel kunna skötas vid med-av som anses

borgarkontor innebär inte myndighetsutövning kan ändå innebäramen
de har sådan koppling till efterföljande myndighetsutövning,att en en
de ske vid myndighetsutövning. Det här frågaäratt t.ex.anses om

råd och upplysningar lämnas vid medborgarkontoret i anslutningsom
till olika regelverk.

detNär gäller den myndighetsutövning bör förekomma vidsom
medborgarkontor kan risken för felhandlingar begränsas högstett

varje myndighetsutövningssuppgift definierasavsevärt attgenom noga
vad gäller åtgärder skall vidtas tjänsteprofil. Någonm.m. som
motsvarande definiering förekommandeden rådgivnings- ochav
upplysningsverksamheten låter sig däremot naturliga skäl inteav
goras.

Vi därför den uppfattningen problemen det gällerär näratt t.ex.av
det allmännas skadeståndsansvar i första hand kommer aktualiserasatt
vid sidan den egentliga myndighetsutövning, dvs. för fel ellerav
försummelser begångna vid myndighetsutövning och inte i myndig-
hetsutövning. innebärDet emellertid inte felhandlingar kanatt
uteslutas i myndighetsutövningen.

Ett undvika felhandlingar definieramycketsätt äratt att noga
arbetsuppgifterna. Ett begränsa arbetsuppgifternasätt ärannat att

sådant för bedömningar från handläggarens sidasättett att utrymmet
minimeras.
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något begränsa uppgifternamöjligen påYtterligare sätt är sättett att
inte blunda förmyndighetsutövning. Men kangynnandetill attman

begåsfel naturligtvis kan inte bara vidskadeståndsgrundande
också vid gynnande myndig-myndighetsutövningbetungande utan

informationserviceåtgärder, videller vidhetsutövning t.ex. omrena
föräldrapenning e.d.tillrätten

innehåller också regler tillgodoserframlagförslag vi läggerDet som
synpunkterna.nämndade nu

vidskadeståndsansvarallmännas8.6 Det

myndighetsutövning

skaderegleringsrutinernafrågakonsekvenser ipraktiskaNågra om
huvudman behållervårt förslag. Varjemedinteuppkommer

kontrollen demförvaltningsuppgifterna och överföransvaret
iinlemmasvid medborgarkontoretmedarbetarenattgenom

organisation.myndighetens

myndighetsutövning i den meningverksamhet utgörI somsomen
det således viktigtskadeståndslagen bliri kap. 2 §3 att taavses

sköterkommunskadeståndsansvarettill frågan närställning enom --
ellermyndighetsuppgift så fall åvilar kommunenistatlig staten.en -
för statligamed försökslagenstödkommundag fårI t.ex. aven

rådgivningför vissiräkning ochmyndigheters eget m.m.namn svara
statliga myndigheteneller den ärdet kommunenHuruvida är som

ocksårådgivningen felaktiginte bara ärskadeståndsskyldig utanom
inte motiven tillframgårmyndighetsutövningvidha skett avanses

myndighetsutövningberoendeFrågan alltså intelagen. är omav
medborgarkontor.inte videllerförekommer ett

skulle kunnaskadeståndsskyldigblikommun kanMot att en
för någoninte fåri dageftersom kommuneninvändas att svara

ha skettrådgivningenhellermyndighetsutövning, så kan inte anses
hosligger kvarMyndighetsutövningenmyndighetsutövning.vid

modennyndigheten.
föråtagit sigharkommunomständighetenDen attatt t.ex. svaraen

inteinnebär dockräkningmyndighetsför statliguppgifter attvissa en
kanfullgörandeverksamhetensifrågavarandeför denstatens ansvar

vid delegeradför skada ävenha upphört. Staten t.ex.svararanses
myndighetsutövning.
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För det fall kommun sina anställda vållar skada skallen genom
således denna jfrersätta NJA 1987 954.även Enligt vanligastaten s.
regler har uppdragsgivaren sedan kommunenregressrättstaten mot
uppdragstagaren.

Med det förslag till utvidgad försöksverksamhet vid medborgarkon-
vi föreslår uppkommer knappast frågor det här slaget.tor som av

Enligt förslaget skall den handläggande tjänstemännen vid med-
borgarkontoret ha särskilt anställnings- eller uppdragsavtal medett
modermyndigheten arbetsuppgiften inkluderar myndighetsutöv-om
ning. Han eller hon utför således uppgiften i den uppdragsgivande
myndighetens namn.

deFör deltagande myndigheterna på den statliga och kommunala
sidan aktualiseras frågan skadeståndsskyldighet inärmastom m.m.
fråga medarbetarnas kompetens och inte i frågaom m.m. om
skadeståndsansvaret skall ávila eller kommunen vid utförandetstaten

viss förvaltningsuppgift.av en
detNär gäller kompetensfrägor får vi hänvisa till vad vi tidigare har

i avsnittet 8.2.3 och till 5 § lagförslaget. Det givetvis myndig-ärsagt
hetens sak medarbetare vid medborgarkontoravgöra haratt ettom en

kompetensden krävs för han eller hon skall kunna anförtrosattsom
viss förvaltningsuppgift.en

8.7 Anställning eller uppdrag

Hur skall dras mellan uppdragstagaregränsen och arbetstagareen en
finns väl beskrivet i rättspraxis både i Högsta domstolen och i Arbets-
domstolen, i utredningar och i civilrättslig doktrin. Här kan som
exempel SOU 1975:1 691 ff,nämnas SOU 1993:32 226 ff samts. s.
Adlercreutz, Arbetstagarbegreppet 1964, och Schmidt, Löntagarrätt,
reviderad upplaga 1988, ff.50s.

Det avtalets innehåll förär avgörande uppdrags- ellerär ettsom om
anställningsförhållande föreligger.ett

Vi förordar för medborgarkontorens del ordning där hand-en
läggaren kan anställd dels kommunen, dels den statligavara av av
myndigheten i fråga, 50 vardera.t.ex. procent

Ingenting hindrar då de bägge arbetsgivarna uttryckligen kommeratt
med arbetstagaren anställningarna och utfärdar förordnan-överens om

den i enlighet med det. sådantI läge råder ingen tvekan detett attom
i praktiken betraktas anställningar och inte uppdrag. Allasom
tillämpliga arbetsrättsliga regler i lag och kollektivavtal blir därmed
gällande förhållandet.på
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En sådan ordning har fördelarockså det gäller disciplinansvarnär
och skadereglering. Samma regler kommer alltså gälla,att oavsett om
uppgiften utförs tjänsteman vid moderrnyndigheten eller vidav en
medborgarkontoret. Som förutsättning gäller dock det kan görasatt
klart i vilken anställning utför arbetsuppgifterna. De instrumentman

här står till budsnärmast dvs. myndigheterna,är att parterna,som
sluter avtal dels samtjänst myndigheterna emellan reglerarett om som
vilka förvaltningsuppgifter får utföras vid medborgarkontoret,som
dels individuella uppdrags- eller anställningsavtal med varje tjänsteman
vid medborgarkontoret reglerar vad åligger denne närsom noga som
han eller hon utför dessa uppgifter.

Vi vill dock framhålla modellen har svaghet i det kanskeatt atten
inte alltid går nå fram till klart avgränsade anställningar särskilt iatt
fråga sådana uppgifter har servicekaraktär. liggerDetom som en ren

informationi sakens allmän och vägledning inom myndig-natur att en
hets verksamhetsområde försäkringskassans saknar heltt.ex.som
strikta medan enkel registrering lämnadgränser, t.ex. en av en
inkomstuppgift kassasi verksamhet lättare kan definierassamma
otvetydigt.

svårigheterDäremot vi inte i fråga i avtaletattser samma om
innefattarde uppgifter myndighetsutövning.avgränsa som

En alternativ lösning kan anställning hos exempelvis denattvara en
kommunala myndigheten kompletteras med uppdrag förett samma

myndigheten.den statligaperson
arbetsrättsligaså fall blir de reglerna, inräknat disciplinreglernaI
anställningen, likasåtillämpliga bara reglerna i 3 kap. § första1

skadeståndsansvarstycket skadeståndslagen för arbetsgivare.om
vidreglerna straffansvar myndighetsutövningi BrB däremotärom

anställning ochtillämpliga både på uppdrag. Detsamma gäller
skadeståndsansvar försäkrings-reglerna för det allmänna staten,om

kommun, landsting 2 § skadeståndslagen.kassan, enligt 3 kap.
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Sekretess8.8

integreradlagligt hinder förinte i sig någotSekrL utgör en
med vårt förslag.verksamhet i enlighet

åtkomst tillhandläggarensbestämmelse begränsarEn som
vidbehövs ändå. En handläggarepersonregistermyndigheternas

således tillgång till andramedborgarkontor bör inteett upp-
för kunna utföra sineller hon behövergifter dem hanän attsom

arbetsuppgift.

nivågår viss integrera olika verksamhetsgrenartillDet trotsatt en
sekretessen

olika verksamhetsgrenar inomsekretess mellanRegeln i SekrL om
innebörden TFzsmyndighet har utformats med tanke att avsamma

sekretesskyddad information försinte får leda tillmyndighet attterm
skilda sekretessområden.mellanöver

fråga sig huruvida myndighetfinns därför anledningDet att en
myndighetsuppgifterolika sekretessomsamtidigt kan ha än ettmer

för handen, tjänstemansådan situation kanråden. En sägas om envara
polismyndighet, kommu-myndigheter, bådebetjänar flera t.ex. en en

här fråganallmän försäkringskassa. Dennal nämnd och tog manen
försaknar således reglervid tillkomsten SekrL. Lagenaldrig upp av

fall.sådana
verksamhetsområden inomsekretess mellan olikaRegeln sammaom

olikaför verksamheter inomskulle emellertid kunna talamyndighet att
hållas iinte bör integrerassekretessområden sär.utan

nivåfrågan vilkenLokaldemokratikommittén ställde här som
i fri kommunali så fall måste Sekretesslagenåtskillnaden göras en

f.. Måste ha olika1992:140, 61nämndorgansiation, SOU mans.
handlägger ärendenatillräckligt denbeslutsorgan eller detär somom

arbetsuppgifteroförenligahar från sekretesssynpunktinte
Frikommunutredningenbesvarade frågan på grundvalKommittén av

skilda slag med olika sekretessom-verksamheterbedömning att av
motsvaranderegeringen gjortråden inordnas i nämnd,kan att enen

till och riksdageni sin proposition KLbedömning att att antagenom
den i propositionen uttrycktafår ha ställt sig bakomKL anses

uppfattningen SekrL.om
fördock det fannsLokaldemokratikomrnittén menade gränsatt en

förvaltningsilängreintegreringen. Utgångspunkten är att ner
för integritet-mindre blir riskernakommer destoorganisationen man
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personal endastsåledesEnligt kommittén börkränkningar. som
risk förärendenhandläggningenbiträder vidosjälvständigt utanav

olika sekretessom-inomenskilde kunna verksammaför den varamen
arbetsuppgifter med olikakombineradetråden. tveksamtMer är att

skallbedömningarnivå där självständiga göras.sekretess en
SekrLi kap. 4 §förbudet lKommittén ifrågasatte här attom

därutanför den verksamhetuppgiftersekretessbelagdautnyttja
sådanfall kundetillräckligt effektivt. Igällersekretessen vart envar

denoch tvivel hososäkerhetarbetsuppgifter ingekombination av
sig påverkas.kunde låtamån handläggareni vadenskilde om

Lokaldemokratikommittén sålunda harbedömningVi delar den som
för.uttryckgett

arbetsuppgifter påolika tjänster ellerkombineradet gällerNär att
fråga myndig-därför detbör dessamedborgarkontor, när ärett om

den enskilde enbartbegränsas till föroch främstförsthetsutövning
således intefårneutrala beslut. Dessaellerpositiva varaannars

tvângsmedelsanvändning frånhelstnågonförknippade med som
blir frågai princip det inteinnebärsamhällets sida. Det attatt om

våramedborgarkontorenvid sekänsliga ärendennågrahandlägga
polisområdet.förärendegrupperpå lämpligaförslag

dvs.sammanhanget,viktig i det härbegränsning ärEn somannan
finnasdet inte fårmyndighetsutövning,fråga ärdet är attnär om

vid medborgarkontoret göraför tjänstemännennågot attutrymme
skönsmässiga grunder.bedömningarsjälvständiga

till sekretessbelagdatillgångbör tjänstemannensövrigtFör
sådantregister begränsasmyndigheternas sättpersonuppgifter i ett

behövstill uppgifter sådanaandrafår tillgång änintedenneatt som
arbetsuppgiften.ifrågavarandeutföra denför att

överförings-kan delbegränsningarskisseradeockså medMen ennu
exempeluppgifter. Ett ärvid hanteringenproblem komma attavupp

dels anmälaförsig till medborgarkontoretvänder att nyen person
bostadsbi-ansökansjukpenninggrundande inkomst, dels göra omen

försäkringskassanhandläggsvilka i dagBåda ärendenadrag. av --
ärendehanteringkorrektEninkomstuppgift lämnas.förutsätter att en

hon harhan ellerdennehärsida förutsätter närfrån tjänstemannens att
inkomsten 124gång tillförsta ärendet frågaravslutat det omen

SekrL.
ochbådeansökerexempelEtt är att omannat om passpersonen

passhinderfinnsvisar detpassregistretochsjukpenningändrad attatt
iåtkomstspärrininte läggerfråga. Omför i enmanpersonen

på vadockså redahandläggande tjänstemännenfårregistret, den
försäkringskassebe-eller fleraförkanske domhindret består etten

sedanuppgiften, handå använda den närhandläggarendrägerier. Kan
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skall registrera den sjukpenninggrundande inkomsten Svaret är
givetvis nej. sådan självständig bedömningEn saknas det förutrymme
med de villkor vi beskrivit. Använder sig tjänstemännen ändåovan av
uppgiften, måste han enligt FL anteckning detta igöra en om
ärendeakten och också tala det för enskilde.denom

Vi vill vikten för problembetona respekt de kan uppstå iav som en
verksamhet. Viintegrerad dock dessa med de begränsningarattmenar

vi föreslår i fråga arbetsuppgifter åtkomst till registerin-om om
formation inte innebär den enskildes integritetsskydd försämras.att

HeraAtt har arbets- eller uppdragsgivare innebär i ochen person
för uppgiftersig inte sekretessbelagda inom myndighetsatt en
verksamhetsområde svämmar över till myndigheten annan

fråga anställningarMan kan sig inte dubbla eller anställning iom en
kombination med uppdrag skall de olika inblandadeett attses som
myndigheterna därmed också får tillgång till uppgifter.varandras

finnsDet exempel fall där har uppgifter inomgott om en person
olika verksamhetsområden.

Samma kan vid skilda tillfällen tjänstgöraperson som- -
domare både i allmän domstol i specialdomstol.och Denen en som

fritidpå nämndeman i domstol kan också på arbetstidär en vara
socialsekreterare för socialnämnd. Den Skolkurator underären som
halva arbetsdagen kan socialsekreterare den andra. Inte i någotvara
fall det de olika myndigheterna får del varandrasattses som av

uppgifter dubbla anställningarna ellersekretessbelagda degenom
uppdragen.

Bestämmelsen i kap. SekrL inte siktel 6 § påtar en person som
flera berör vadhar myndighetsanställningar. Däremot bestämmelsen
gäller vid anställning från myndighet tillbytesom av en en annan.

enligt bestämmelsen skyldig iaktta sekretessen sedanHan är ävenatt
exempelvishan lämnat sin anställning. Han får alltså inte använda

polisregistrets uppgifter försäkringkassebedrägerier, han gårnärom
försäkringskassan.från sin polisanställning till anställning hosöver en

finnsNågot förbud för försäkringskassan anställa honom inte.att
Bestämmelsen i kap. 6 också sikte på det falletl § atttar en person

anställd i enskild tjänst samtidigt har uppdragkan han ettvara som
myndighet.hos en

sekretessbelagdai någon de refererade situationernaInte ansesav nu
uppgifter enskilde tjänstemännen bli tillgängliga för hansdengenom

två myndigheterolika huvudmän. De blir de inte heller han harom
huvudmän.som
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Datainspektionen har inte heller i besluten rörande den integrerade
nämndorganisationen och det kommunala medborgarkontoret i Sölves-
borgs kommun dessa måste tolkas funnitsom de bakom-att- -liggande myndigheterna dvs. facknämnderna och kommunstyrelsen
får tillgång till varandras registeruppgifter enkom på grund av
tjänstemannens anställningsförhállande. Datainspektionen hänvisar i
det avseendet bland till reglerna förannat uppdragstagare i 1 kap. 6
§ se avsnittet 6.9.

SekrL såledesutgör inte något hinder för flera anställningar eller
uppdrag.

Den enskildes förtroende för myndigheterna bör avgöra vilka
arbetsuppgifter får integrerassom

Det finns bestämmelser i både FL och LOA sikte på dubbel-tarsom
anställningar och andra s.k. bisysslor. Motsvarande bestämmelser
finns i kollektivavtaletäven för de kommunalt anställda AB 94.
Syftet med dessa bestämmelser bl.a.är förhindra allmänhetensatt att
förtroende för myndighetens verksamhet äventyras. Blotta risken för

sådan effekt kan innebära viss kombinationen att uppgifter inteen av
bör förenas hos en person.

I vårt lagförslag har detta främst kommit till uttryck i 2 Men
9även och 10 §§ i förslaget sikte på dettatar förhållande,

De uppgifter vi föreslår lämpliga för handläggning vidsom ett
medborgarkontor samtligaär den de inte kanarten attav äventyra
allmänhetens förtroende för verksamheten.

Bland de förslag pâ uppgifter innefattar myndighetsutövningsom
vi lämnar ingår det intesom t.ex. ärendenavgöra utlämnandeatt om

allmänna handlingar från myndighetav till myndighet.en en annan

Det finns flera metoder för begränsaatt handläggares terminal-en
åtkomst beroende på vilken ADB-stödtyp myndightenav- som
har

I det följande lämnas översikt deöver möjligheter kan ståen tillsom
buds för praktiskt uppnåatt det ställdarent kravet handläggareatt en
vid medborgarkontor inteett skall ha tillgång till andra uppgifter än
dem han eller hon behöver för utförasom den aktuella förvalt-att
ningsuppgiften.

Vi i MBK-utredningentar inte ställning till någon de metoderav
i det följande.presenteras Valetsom metod bör rimligtvisav
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Metodvaletbeslutamyndighetenansvarigaden att om.ankomma
myndig-ADB-stödvilkenavhängigtframgår somtyp avär avsom

har.heten

uppgifterSekvensiell lagring av

ADB-lagringpå hurmedsammanhängerregister synenBegreppet
registerTeknisktsedan. ettår sett15-20 enförgjordes vardataav

formiuppgifterSammanhörandelogiskt enavsammanställning av
ordningstigandeiordning,vissilagrades t.ex.Uppgifternadatafil. en

förkallasDetordningalfabetiskieller namn.på personnummer
magnetbandlagringsmedletanvändaDetlagring. varsekvensiell mest

såg ut.bandspelaredåtidensmed hurjfr
isökaomständligt attdetlagringen görsekvensiellaDen mer

s.k.urval,Framställning ettettdet.uppdateraoch avregistret att
förregistret post.läsa postskeruppgifter attextrakt genomav

varjeiUppgifternasökordet.medjämförsvarjeiUppgifterna post
ingå iskalluppgiftersökordet. Demedsedan somjämförspost

regelSomregister.dvs.datafil, nytttill ettskrivsextraktet ut nyen
kanbearbetningeninnanigenomgåsoriginalregistrethelamåste

avslutas.
skall förassedandeochextraktigjortsharuppdateringar ettOm

Originalregistretomständlig.likaprocedurenoriginalregistret, äriin
kanUppdateringarnamatchas.parallellt avläsasmåsteextraktetoch

samtidigtmåsteDärföroriginalregistret.iinförasinteskältekniska
datafil. Näriskrivas upp-originalregister ut nyenhelt nyttett

originalregistret.detin idessaförsextraktetipåträffas nyadateringar
till slutet,gås igenommåsteextraktetochoriginalregistretgamlaDet

original-till detföras överkunnaskall nyauppgifterallaför att
registret.

Databastekniker

medieruppgifterlagring gersomemellertidsker avNumera
framspolabehöver ettinteinnebärDet attdirektåtkornst. man
direktåt-Meduppgifterna.önskadedehittartillsmagnetband man

ochvill hauppgiftvilkenpekadirektprincip manutikankornst man
den.framhämta

Dendatabastekniker.medkombinationianvändsDirektåtkomst
Datarelationsdatabaser.används identekniken ärvanligaste som
meddatafiltabell utgörVarjetabeller. egeni enorganiseras
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direktåtkomst. Varje tabell innehåller data logiskt hörsom samman.
Det kan kundtabell innehållert.ex. kundnummer,vara en som
abonnemangstyp, adress, ochmätarnummer el-förbrukning. Ennamn,

tabell kan innehålla abonnemangs- och förbrukningsavgifter,annan
energiskattesats, Men hjälp abonnemangstypenmomssats kanm.m. av
de båda tabellernas uppgifter kopplas så debitering ochattsamman
fakturering kan ske. Tabellerna har således relation till varandra,en
därför relationsdatabas.namnet

Det redovisade exemplet det enklastär tänkbara för två tabellernu
har relation. I praktiken struktureras databas oftast såsom en atten

den innehåller mängd tabeller. Varje tabell innehåller däremoten ett
fåtal uppgifter. Relationssambanden mellan tabellerna komplicerade.är
Relationerna kan byggas hierarkiskt och tabell kan haupp en
relationer till flera andra tabeller.

Databasens tabeller i första handär utformade för åstadkommaatt
effektiv struktur för åtkomst till och behandling uppgifter.en av

En användare har i många fall behov andra uppgifter deänav som
finns färdiga i tabellerna. Därför kan alla databassystem också visa
uppgifter i andra sammanställningar. Detta sker väljaatt utgenom
uppgifter från olika tabeller och dem på bildskärm ellerpresentera en
i utskrift i form tabell för användaren. En sådansamma som en
sammanställning lagras inte i databasen. Den har ingen fysisk
motsvarighet i databasen. En sådan sammanställning benämns view
eller vy svenska. I databasen lagras bara beskrivning överen
varje view.

Rätten skapa den presentation uppgifteratt medgörsav som en
view kan skyddas med behörighetskontroll. Behörig kan begränsasen
till bara fram viss view för titta.att ta Den kan också sträckasatten

så uppgifterna i den fårut uppdateras.att En uppdatering av en
uppgift i view resulterar i uppgiften i den fysiska tabell, däratten
uppgiften finns, omedelbart blir uppdaterad.

Datalagens registerbegrepp

Enligt datalagen är personregister register, förteckningett ellerett en
anteckning förs med hjälp automatisk databehandlingen annan som av

och innehåller personuppgifter kan hänföras till densom som som
med uppgiften. Det kan uppgifter registrerast.ex. föravses vara som

löne- och personaladministration, avgiftsdebitering för äldreomsorg
eller för administration barnomsorg. Avgränsningen registerav ettav
från andra register sker med hjälp dess ändamål. Det såledesärav
fråga logisk avgränsning. Ett personregister blir därmed ocksåom en
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i formmotsvarighetfysiskhainte behöverlogiskt register, enett som
omfattapersonregister kandatabas. Ettdatafil eller t.ex.enenav
view:stabeller ocheller vissadatabastabeller idatafiler, vissaflera en

iellerdatafilereller fleraiuppgiftervissabaradatabas, elleri enen
databas.en

uppgiftertillåtkomstAvgränsning av

åt-behövermedborgarkontorvidhandläggareregister ettDe ensom
samtligaarbetsuppgiftutföra sin ärkunnaförtillkomst person-att

enligt datalagen.register
tvåföljanderegister kansådantpersonuppgifter itillåtkomstFör ett

fråga.iåtgärder komma

Åtkomst verksamhetensansvarigaoriginaluppgifter i dentill
verksamhetensföranvändsregisterdetproduktionsregister som

ADB-stöd.reguljära

Åtkomst originaluppgifter idelarhela ellerkopiatill2. avaven
produktionsregister.verksamhetensansvarigaden

omständligtförhållandevisdet attärbörDet attnoterasnytt
bestårregisterdelarkopiaframställa se-ett enavsomavaven

kopieraförigenomgåsmåsteregistret attHeladatafil.kvenslagrad
omständ-likaledesblirdatañl. Dettilluppgifternade söktajust nyen

Förmedborgarkontor.vid attuppdaterasskallsedankopian ettligt om
igenomkopian läsasochoriginalregistrethelamåsteändringarföra in

originalregister skapas.ochmatchas, nyttett
följandeÅtkomsten principi avgränsasregister kantill genomett
ansvarigden ärmöjlighetenhärifrånbortser attVimetoder.två som

befattningsbe-iföreskrift ellerinterniverksamhetenför ent.ex. en
åtkomsträtt.användarensbegränsaskrivning kan

iåtkomstanvändares ettbehörighetsskydd kanGenom ett en
uppgifter. An-bestämdatill vissabegränsasdatabasregister en

registret.uppgifter iförändrabehörighetocksåkan attvändaren ges

tillgångfåskallanvändarenoriginalregistretuppgifter iDe som
viewkanextraheras. Härkopierasde enkan begränsastill attgenom

extraktformkopia i ettfunktionenfylla urdatabasi att avvara enen
användarenlåtamöjlighetenhar dessutomview attEnoriginalet.

däremotOmoriginalet.påverkardirektuppgifteruppdatera som
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uppdateringen sker i fysisk kopia, extrakt, originalet, måsteen ett ur
uppdateringarna föras in i originalregistret i särskild bearbetning.en

Som alternativ till deett nämnda metoderna kan även dennämnasnu
speciella teknik för avgränsning s.k. brevlådeteknik vidgenom
handläggning på avstånd. Den går till så här.

Handläggaren vid medborgarkontoret ärende fråntar emot ett en
Ärendetbesökare. sänds sedan vidare direkt till den ansvariga

myndigheten sändas kommunikationslinjeöverattgenom tillen
myndighetens brevlåda. Myndigheten handlägger själv ärendet,
fattar beslut, och sänder tillbaka beslutet och eventuellt andra
handlingar kommunikationslinjenöver till meborgarkontorets
brevlåda. Handläggaren hämtar myndighetens i brevlådansvar
och lämnar det tillöver besökaren.

Det beskrivits förutsätter givetvis ärendet detsom slagetnu äratt av
handläggningen kan skeatt omedelbart. I fall måste besökarenannat

få uppgift tidpunkt kannär hämtas hos medborgarkonto-om svareten
ret.

8.9 Registeransvar

Bestämmelserna i kap.15 SekrL all datahantering. Syftet äravser
offentlighetsprincipenatt inte inskränks,garantera att myndig-när

heterna väljer hantera allmänna handlingaratt med hjälp ADB.av
Bestämmelserna i datalagen med tillhörande författningar tar

däremot sikte enbart personregister. Syftet här förhindraär att
otillbörligt intrång i den personliga integriteten.

I den miljö medborgarkontor erbjuderett medsom en myn--
dighetsverksamhet spänner vitt skildaöver sektorer medsom
tillgång till datorbaserade uppgifter i olika myndigheters person-
register blir frågor kring dataintegritet central betydelse.av--

De praktiska lösningar har pekat på i det föregående närsom
det gäller möjligheterna begränsa handläggares terminalåt-att en
komst bör rimligtvis kunna undanröja också del dessaen av
problem.

Datalagen, sekretesslagen

Som vi tidigare kan både fysiska och juridiskasagt personer vara
registeransvariga enligt datalagen. Aven myndigheter kan vara
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verksamhetfördenregisteransvarigMedregisteransvariga. varsavses
§.1registretförfogar överhanförs,personregister omett

framförregister ärförfogar övernågon ettbedömningenVid omav
betydelse.registerinnehålletbestämmer avfråganallt somvemom

påverkabefogenheträttslig attnågon hartillräckligtdärvid attDet är
Harregistret.förfoga överskalldenneförregisterinnehållet att anses

kan gemensamtförfoganderätt, ettsådanmyndigheterflera en
föreligga.registeransvar

baraförasfårpersonregisterdatalageni ärutgångspunkt ettattEn
åliggerförfattningellerlagenligtdetverksamhet annanför den som

jämställsförfattningMeddriva.någoneller attmyndighet annanen
föreskrifter.kommunalaäven

åläggerintegritetpersonligaregistreradesdeförskyddTill
sådanttillstånd närsökabl.a.registeransvarig attden ärdatalagen som

föraochuppgiftermissvisande atteller enoriktigabehövs, rättaatt
skyldigheterdessaFlertaletregister.sinaförteckning överaktuell av

den ärstraffansvaretåvilarYtterst somstraffsanktionerade.är
åvilarnämnd,Är kommunalfrågadetregisteransvarig. enom

förtroendevalda.deansvaret
personregisteri definnsuppgifter ensomdemångaFör somav

gällertilltillgångbehövakanmedborgarkontorvidtjänsteman ett
ävenvi tidigaregäller sagtSekretessenSekrL.enligt somsekretess
inomverksamhetsgrenarsjälvständigamellanochmyndighetermellan

myndighet.en
skaderekvi-s.k. omväntmedutformadsekretessregeln ettIbland är

klartstårdet attbarafår läirmasuppgift ut,innebär omsit. Det att en
tillnärståendenågonellerenskildedenröjaskanuppgiften attutan

Innebördensekretess.försåledesblirPresumtionenliderhonom men.
denskalluppgift lärrmas utgångvarjeregel ärsådan att ensomenav

uppgiften göralämnar entjänstemannenmyndigheten utsom
görasmåsteprövning ävenEnfallet. omenskildai detskadeprövning

dockprövningenDenskaderekvisit. avserraktsigdet rör ettom
Enfallet.enskildadetioch inteallmänhetikänslighetuppgiftens
detmedgettenskilde hardenbaraunderlåtasfårskadeprövning om

SekrL.§4kap.14
tillståndterminal kräverviapersonuppgifter avUtlärnnande av

bildskärmuppgiftdelnågonlåtaAtt enDatainspektionen. ta enav
handling.allmänutlämnandeövrigtför avsomanses
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Ett medborgarkontor kan inte vidare bli registeransvarigtutan

För medborgarkontor sådant skallatt kunna bliett registeransva-som
rigt förutsätts kontoret antingen självständigär juridiskatt en person
eller myndighet.en

Som vi tidigare har påpekat ligger det till handsnärmast att ettse
kommunalt medborgarkontor enligt modell 1 forum därettsom
facknärnndernas sakverksamheter den kommunala personalengenom
integreras nämndgränsernaöver och inte myndighet jfrsom en
Socialnämnd och socialkontor. Myndighet här de bakomliggandeär
kommunala nämnderna. Medborgarkontoret administrativär del ien
den kommunla förvaltningen.

Det innebär register eller diarier behöver enligt SekrLatt separata
inte föras vid integrerade medborgarkontor med kommunalt huvud-
mannaskap. Något registeransvar för kontoret blir det inte heller fråga

enligt datalagen. För registeransvar fordras kontoret ärom att en
myndighet. Ansvaret för nänmda uppgifter faller i stället pâ denu
kommunala närrmderna. Ansvaret omfattar givetvis också de uppgifter
kommunen eventuellt åtar sig utföra för statliga myndigheter,att en
allmän försäkringskassa eller landsting med stöd 1994 årsett av
försökslag. Det blir således den eller de bakomliggande kommunala
nämnderna får i uppdrag kommunfullmäktige för deattsom av svara
åtagna förvaltningsuppgifterna också får för register- ochsom svara
diarieföring registeransvar eventuellt tillsammans med respektivesamt
modermyndigheter statliga myndigheter m.fl..

I regeringens proposition 199394: 187 försöksverksamhet medom
medborgarkontor berörs inte heller frågannärmare kontor skallettom

självständig myndighet eller delses som en som en av en annan
myndighet. Tanken torde dock ha varit medborgarkontoret utgöratt

organisatorisk del kommunal myndighet utför vissaen av en som
begränsade förvaltningsuppgifter den uppdragsgivande statligat.ex.
myndigheten. Det får vidare vi tidigare framhållit antas attsom- -
uppdragstagaren, alltså kommunen, utför uppgiften i ocheget namn
inte i uppdragsgivarens namn.

Bestämmelserna handlingsoffentlighet enligt TF gäller härom som
vanligt. innebärDet handling frånt.ex. att tas emoten som en
modermyndighet eller för överlärrmande till moder-upprättas en
myndighet behörig tjänsteman vid kontoret kan alltså räknasav en

allmän redan vid mottagandet eller upprättandet.som
Av den redovisning vi lämnar i fråga myndighettermensom om

framgår inte heller statlig och kommunal traditionellatt en sam-
lokalisering enligt modell 2 kan bli myndighet i den betydelseanses en

i RF, TF, SekrL och FL. gällerDet också verksam-närsom avses
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samlokaliseradeDepersonalen.blandsamverkaninrymmerheten en
respektiveiadministrativ delhärskalldelarna även som enses

integivetvisinnebärförvaltningar. Det attstatligaellerkommunala
för denSekrLenligtdiarierellerregisterkrävshärheller separata

kandatalagenenligtregisteransvarNågotbedrivs där.verksamhet som
myndighet.någoninte ärkontoreteftersomaktuelltbliinteheller

påTFenligthandlingsoffentlighetenvanligtgällerDäremot som
förtjänstemännentill eller upprättaskommerhandlingar avsom

medborgar-samlokaliseratsådantvidmodermyndighetrespektive ett
kontor.

fordrasmyndighetbliskall kunnamedborgarkontorFör enettatt
kommunalt.ellerstatligtförvaltningsbeslut,särskiltbl.a. ett

medborgar-understrukit ärredan har ettochdetviSom ser ---
låtutförs,förvaltningsuppgifter attvissadärplats varabarakontor en

regi kanisamverkanintegreradförslagvårtmed gemensamdessa om
myndighetsutövning.slaginnefatta vissa av

registe-blikanmedborgarkontorisamverkar ettHuvudmän som
eller gemensamtför sigransvariga var

registeransva-grundläggandedetsåledesliggermedborgarkontorl ett
Är renodlatfrågadet etthuvudman.respektivepå omkvarret

nämndrespektivedetmodell 1, ärmedborgarkontor somkommunalt
område.på sittregisteransvarethar

fleraföreträdaskall kunnatjänstemansigtänkerOm att sammeman
uppdragsavtal,elleranställnings-särskildabasispåmyndigheter av

varför sig görasregistren attolikaför deskadeprövning avkommer
myndigheterfleraelleranställd ihanAtt ärtjänstemännen.den en -

fleraellerharanställningenordinarie ettdensidanvidkanskeeller av
myndigheterdeinteinnebärmyndigheter somattandraföruppdrag -

deförregisteransvarfårför gemensamtarbetarsålunda etthan
till.åtkomstharhanregister som

förfoga övernämnder ettkommunala rätt person-attfleraHar
uppkomma.registeransvarkanregister, gemensamtett

andrauppstå närsjälvfallet ävenkanregisteransvarEtt gemensamt
sådanigår inorganisationenkommunaladenutanför enmyndigheter

3.2 ochmodellsamverkan
myndig-samverkandedeinnebär attsådantEtt gemensamt ansvar

förfogaochregistret äveniuppgifternadelhar rättheterna att ta av
förtillgängligtdåblirregistersådantiuppgiftVarjedem. ettöver

föregåsdetochregistrerasden att avutansåmyndigheterna snart som
skadeprövning.någon
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Den samverkan vi föreslår innebär emellertid inte att ett gemensamt
registeransvar uppkommer. Enligt vårt förslag skall myndigheterna
förhindras uppdragsavtal överlåta sådana förvaltningsupp-att genom
gifter kräver åtkomst till myndighetens personregister tillsom en

myndighet. De myndigheter ingår i samtjänsten skallannan som
således inte någon rättslig befogenhet till någon del förfogaattges

varandrasöver register. Det innebär alltså de skyddsregleratt som
finns i data- och sekretesslagstiftningen kan tillämpas på precis samma
sätt ärendenanär handläggs i respektive registeransvarigsom
modermyndighet. Något registeransvar blir det således integemensamt
fråga om.

Utlämnande allmän handlingav

Det förhållandet antal statliga myndigheter och andra myndig-att ett
heter företrädda vidär medborgarkontor innebär inte deett att
personregister förs bestämda verksamheter vid dessa myndighetersom
måste kunna tillhandahållas via terminal på kontoret. Om någon
enskild begär medborgarkontoret få del uppgiftatt genast ta av en

finns i någon myndigheternas register, får han i ställetsom av
hänvisas dit där uppgiften faktiskt finns. Medborgarkontoretrent
uppgift inskränker sig falleni de till förmedla uppgifter dematt som
önskar del dem stället jfr 199091:53 29.ta av prop. s.

När det gäller sådana uppgifter i personregister tillgängligaärsom
via terminal vid kontoret ankommer det enligt vanliga regler 15 kap.
6 § SekrL, arbetsordning eller särskilt beslut på särskild funktionären
inom myndigheten förstai hand frågan utlänmande.prövaatt om
Vägrar han lämna handlingen skall han den enskildeatt ut om-
begär det hänskjuta frågan till myndigheten, dvs. den eller de-
befattningshavare sin tjänst har behörighet på myndig-attsom genom
hetens besluta i saken.vägnar

frågaI sådana ärenden får förekomma vid medborgar-ettom som
kontor det rimligtär vi polisområdet utgångs-tar t.ex.om som-
punkt den handläggare vid kontoret enligt särskiltatt ettsom-
anställnings- eller uppdragsavtal utför ärendet i polismyndighetens

också fråganprövar utlämnande, så sker i motsvarandenärnamn om
fall vid modermyndigheten. Något för lämnautrymme att ut
uppgifter från sådana allmänna handlingar till andra myndigheter ges
dock inte enligt vårt lagförslag i de fall där myndighet haränannat en

del sådanarätt uppgifter någon föregående skadepröv-att utanav
ning enligt SekrL jfr avsnitten 6.2.5 och 6.9.
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revisiontillsyn,ledning, kontroll,Styrning,8.10

förförutsättningarnapraktiskainte devårt förslag ändrasMed
förvaltnings-deförolika sittmyndigheterna sätt taatt ansvar

samtjänsten.omfattasuppgifter avsom
underordnadetillsyncentrala verksför överFormerna t.ex.

på-kontrollenrevisionellaför denvillkorenellermyndigheter
heller.verkas inte

delväckervårt förslagenlighet mediverksamhetintegreradEn en
effektivtmöjlighetermyndigheternasdeltagandedefrågor attom

ledning ochstyrning,funktionerobligatoriskasådanakunna utöva som
vidför utförsdeförvaltningsuppgifterhur dekontroll över svararsom

nämndadegivetvisUtgångspunkten ärmedborgarkontor. att nuett
närprecis sättskall kunna utövasfunktionerna somsamma

modermyndig-hosutförs hemmaförvaltningsuppgiftermotsvarande
heten.

förvaltnings-förhuvudmannaskapetändradeframför allt detDet är
remissinstan-delfrågor hosaktualiserat dessaharuppgifterna ensom

sålundaharverksamhetintegreradtidigare förslagenDe om enser.
påinte baraskall handläggasförvaltningsuppgifterna ettutgått från att

också inommodermyndighetenhåll hosän utan annanenannat
vi läggerförslaghuvudman. Detmedorgansiation och somen annan

möjligt förbliskalldetdärmed inteemellertidfram innebär att
hvudmannaskapettillfälligt andraavtalstödmedmyndigheterna att av

myndighetsutövning.inkluderarförvaltningsuppgiftför somen
sådanagällafortsättningsvis baraocksåskallmöjlighetenDen

informationallmänupplysningar,råd,förvaltningsuppgifter m.m.som
nuvarandestöd denmedföragåruppgifter överalltså att avsom-

försökslagen.
aktualiserats närmastutredningen harundertankeEn avsom-

tillgång tillcentraltmyndigheternaberördadeRSV kan att gesvara-
gällerdetsida,Statskontorets närexempelvis attfrånsärskilt stöd

frågor.anslutandebedömasamtjänstavtalen ochutforma
fortsattadenunderundersöksuppslagdettaVi föreslår närmareatt

beredningen.
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Styrning

våra tidigare ställningstagandenAv framgår medborgarkontoret inteatt
någon myndighet.är egen
Vår tanke ställeti verksamheten vid medborgarkontorär att ett styrs

de samtjänstavtal hvudmännen ingår. Det skall således framgågenom
avtalen hur huvudmännen skall och övervaka verksamheten,styraav

Det innebär bland det skulle påkallas det också skallannat attom
åligga varje huvudman enligt samtjänstavtalet gå in och ändra i deatt
föreskrifter, arbetsbeskrivningar eller instruktioner gäller försom
handläggningen förvaltningsuppgifterna ingår i samtjänsten.av som
Sådana ändringar kan bli nödvändiga någongörat.ex. att om ny
medarbetare från den myndigheten eller från någonegna annan
myndighet skall placeras vid kontoret. Det alltså inte meningenär att
någon huvudman skall kunna bli skyldig enligt avtalet godtaatt en
medarbetare från myndighet placeras vid medborgarkon-en annan som

frågan varje myndighetDet självständigt, precisavgörtoret.
vid varje anställning eller uppdragsgivning.sätt Detsamma som annan

innebär alltså huvudman kan begränsa antalet förvaltningsupp-att en
gifter vid kontoret så fort förutsättningarna för godtagbar hand-en
läggning ändras.

skallGenom samtjänstavtalen godkännas regeringen god-att av
kännande för giltiga också regeringen möjlighet underatt attvara ges
hand verksamheten. Dessutom står verksamheten vid med-styra ett

tillsynborgarkontor under JO:s och i den statliga delen också under
tillsyn.JK:s

Vi vill också påminna det fråga experimentäratt ettom om en-
försöksverksamhet med kommande utvärdering hur huvud-en av-

sitt intressekunnat till styrning.männen ta vara av

Ledning och kontroll

I samtjänstavtalen skall framgådet också hur arbetsledning och
kompetensutveckling skall ordnad.vara

Vi har tidigare föreskrifter,verksamheten denämnt styrsatt genom
arbetsbeskrivningar eller instruktioner varje hvudman meddelarsom
för sitt ansvarsområde.

praktiskaAv skäl behöver dessutom arbetsledareutseman en
föreståndare bland de tjänstgör vid kontoret alltsåpersoner som -
någon får för chefsfunktionernade omedelbara närtasom ansvar mer
det gäller ledningen och fördelningen arbetet. Föreståndarenav svarar
också för den dagliga löpande kontrollen hur arbetet utförs. Omöver
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personaladministrativadelockså läggaså vill kan enmanman
ledighetsfrågor.åtgärder den t.ex.personen,

vederbörandeförocksåtill föreståndare börDen attutses svarasom
kompetensutveck-föreligger behovdethuvudman underrättas när av

Även disciplinfrågor böransvarsfrâgor,liknande.ling och m.m.
för huvudmannen.anmälaföreståndaren kunna

och demellan arbetsledarenkontaktersåledesVi förutsätter nära
dockTankeneller huvudmännen. ärmyndigheternauppdragsgivande

skull. Denför den sakensskall inrättassärskild tjänstinte att en
deuppgiften meddenkunna kombineraarbetsledare börärsom

medborgarkontoret.arbetsuppgifterna vidsedvanliga
destödbl.a. medskall såledessamtjånstenHuvudmännen i av

formerinitiera olikakunnaföreståndaren lämnaruppgifter avsom
ansvarsområde.huvudmansrespektivekontroller inom

Tillsyn

förvaltnings-för varjehuvudmannaskapetursprungligadetGenom att
för denformernaändrainte hellerbehöveruppgift inte ändras man

Arbetsmarknadsstyrel-verkcentralatillsyn utövas t.ex. somavsom
Rikspolisstyrelsen,Riksförsäkringsverket,Datainspektionen,sen,

förförslagmed vårtkan såledesTillsynenRiksrevisionsverket. en
ordning.vanliggenomföras iverksamhetintegrerad

vidverksamheternade olikaemellertid ettförutsätterDet att
samlokalise-traditionellvidpåmedborgarkontor sätt som ensamma
genomföra.gårtillsynenkontrollen ochsåhålls iring attsär att

Ärenden, åtskildahållassåledesmedel måsteochhandlingar, register
i kontoret.blandasoch intemedborgarkontorvid sammanett

ochordningkravsärskildamyndighetsutövning ställerminstInte
reda.

Revision

Även förslag.med vårtlösningnaturligafår sinfrågan revisionom
delsåledesmedborgarkontorvid utgörVerksamheten ett aven
utanförlokaliseradvisserligenverksamhetvanligamyndighetens -

innebärDetorganisatoriskainom dess attmyndigheten ram.men-
också fårdärmedmedborgarkontorvidverksamhetenrevisionen ettav

modermyndighet.respektivei revisionenledett avses som
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förutsätter viDet handlingar hör tillsagt attsom nyss m.m. som en
viss huvudmans verksamhetsområde vid medborgarkontoret inte
blandas med de andra huvudmännens.samman
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Ärendegrupper med9

myndighetsutövning

sådana ärendenärenden eller iprövning vilkaVi har i vår momentav
handläggningen vidi fråga förförsta hand bör kommai ettsom

kriterier:följande allmännaställtmedborgarkontor upp

behålls ellerden offentliga servicenbidra tillDe skall kunna att
därvid till behov ochSärskild hänsyn börförbättras på tasorten.

rättssökande.äldre eller språksvagareönskemål hos t.ex.

på enkelhet,generellt uppfylla rimliga kravskallHandläggningen
handläggningstid.kortfrekvens och

myndighetsutövning.direkt eller indirektskall innefattaDen

eller, deenkelheten får ärendetgäller rättareNär det sagt,-
utföras vidärendehanteringen skall kunnai ettmoment som

svårare det kan handläggasintemedborgarkontor än att avvara-
kompetens generalist.med allmänperson enen

så vanligamåste ärendenafrekvensfrågaI attvara passom
grund-kan behålla denmedborgarkontoretvidhandläggaren

området.behövskompetens som

Överföring verksam-uppgifter mellan skildasekretessbelagdaav
får intemellan myndigheterellerhetsområden inom myndigheten

vid medborgar-den handläggande tjänstemännenske etttrots att
moderrnyndighet harvidskillnad från specialistentillkontor en

myndighetsom-verksamhetsområden ocharbetsuppgifter i skilda
råden.

vid medborgar-handläggarendatabasertillgång till olikaDen som
fårarbetsuppgiftersinafullgöramåste ha för kunnakontoret att

registreradesintrång iotillbörligtförinte innebära risk att
integritet uppkommer.personliga
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Sekretess- och integritetsfrågor måste bedömas grund hel-ettav
tjänste-hetsperspektiv, dvs. med beaktande den handläggandeav

samtliga arbetsuppgifter.mannens

framställningen vill vi på påminna vården kommandeFör attnytt om
integrerade medborgarkontor i förutsättermodell regigemensam-

i samtjänsten knyter medarbetarna i medborgarkon-myndigheternaatt
till särskilda anställnings- eller uppdragsavtal såsig snarttoret genom
förvaltningsuppgiften i fråga innefattar myndighetsutövning ellersom

fordrar tillgång personregister. det kommunalatill När det gällerett
området behandlas i avsnitt 9.6 lösningen kommunenär attsom- -
träffar särskilt anställningsavtal med den tjänsteman vid med-ett

förvaltningsupp-borgarkontoret skall för den kommunalasvarasom
vårt förslag siggiften. kommun kan således inte med användaEn av

uppdragsavtalet i stället för anställningsavtalet.

Polisornrådet9. 1

9. 1 Bakgrund

uppgifter och organisationPolisens m.m.

till1984:387 syftar polisverksamhetenEnligt § polislagen1 att upp-
och i övrigt tillförsäkrarätthålla allmän ordning och säkerhet

viktigasteoch hjälp. En Polisensallmänheten skydd annan av
den allmännauppgifter förebygga brott och andra störningarär att av

uppgift övervaka denordningen eller säkerheten. En är attannan
hindra störningar däravallmänna ordningen och säkerheten, samt

viktiga uppgifteringripa sådana har inträffat. Ytterligare ärnär att
fråga hör under allmäntbedriva spaning och utredning i brottom som

upplysningar hjälp,allmänheten skydd, ochåtal lämna närsamt annan
särskildaPolisen. Enligt be-sådant bistånd lämpligen kan ges av
verksamhet.åligger fullgöra ocksåstämmelser det Polisen att annan

polisorganisationen,i polisväsendet den lokalaBasen utgörs somav
taktpolismyndigheter polisdistrikt. Iunder många år bestått 117av

polismyndighetermed den pågående strukturomvandlingen har antalet
antalet 49.minskat drastiskt och den juli 1995 kommer I1 att vara

länspolis-många polismyndigheterna slagits ihop till s.k.län har en
inrättartrolig sikt samtliga länmyndighet. En utveckling är att

länspolismydigheter. uppgårpolisväsendet tillAntalet anställda inom
polismän.omkring 000 fårdigutbildadeomkring 27 000, 17 ärvarav
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högstaLänsstyrelsen polisorgan i länet och för polis-är ansvarar
verksamheten där. Till länsstyrelsens uppgifter hör bestämmaatt om
indelningen i polisdistrikt fördelningoch medel inom länetsom av
polisorganisation. flesta polisfrâgor hosDe länsstyrelsen handläggs av
länspolismästaren, regional polischef och tillika polischef inomärsom
den lokala organisationen.

förvaltningsmyndighetRPS central för polisväsendet. Som sådanär
myndigheten för viss personal- och ekonomiadministration,svarar

visst utvecklingsarbete, tillsyn Till Polishögskolan,RPS hörm.m.
Rikskriminalpolisen och Säkerhetspolisen.

Till polisväsendet hör också Statens kriminaltekniska laboratorium,
huvuduppgifter främstmyndighet under RPS. Dessär är attsom en

polisen åklagarväsendetutföra kriminaltekniska undersökningar och
forskning inom verksamhetsområde.bedriva självständig sittsamt att

Under år har polisens arbetsmetoder utvecklats, inte minstsenare
inom det brottsförebyggande arbetet. Förebyggande polisverksamhet

det planet bedrivs inte sällan inom för kvarterspolis-lokala ramen
princip byggerverksamheten, i ensarnstationerade polismän.som

polisverksamhetform för lokalt knuten har börjat komma iEn ny
närpolisverksamhet.fokus, nämligen I likhet med kvarterspolisverk-

närpolisverksamhet polisen arbetar synligt ochsamhet bygger att
förebyggande. Närpolisverksarnheten skiljer sig dock från kvarterspo-

närpolislisverksamheten organiseras i något enheterstörreattgenom
slagför flesta polisverksamhet inom visstmed de ettavansvar

geografiskt område, såsom förebyggande polisverksamhet, över-
vardagsbrottslighet service till allmän-vakning, utredning samtav

arbetssätt och vidsträckt kontaktnätheten. Ett problemorienterat ett
arbetar inom området andra inslag imed dem bor eller ärsom

närpolisverksamheten.

Aktuella förslag

arbetsupp-Statskontorets föreslog i Medborgarkontorrapporten -
verksamhetsformer reglering 1993: 14 följande sjugifter, och rättslig

vid medborgarkontor:ärendegrupper lämpliga handläggas ettattsom

ifyllda blanketter,att ta emot
anmälan enklare brott,att ta upp om

utfärda och lämnaatt ut pass,
tillstånd till offentlig tillställning,beviljaatt

delgivning,ombesörja viss formatt av
vapenärenden,besluta iatt
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hittegods förlorathantera och registrera eller gods.7. att

yttrande polisverksamhetenkonstaterade i sittRPS över rapporten att
Inslagenöverlåtas någontill sin sällan allsnatur attpassar annan.

inte minst sådana situationertvång, svåra integritetsavgöranden ochav
försiktighet påkalladfara i dröjsmålinnebär närgör äratt storsom

innehåller brottsan-föra sådana ärendendet gäller överatt som
till någon Det gällermålningar och brottsutredningar även t.ex.annan.

tillstånd offentlig tillställning.vapenärenden och till
medborgarkon-vidServicesarnverkansitt yttrandeI över rapporten

detVidare framhöllsvidhöll RPS sin inställning.1993:67Ds atttor
fåbeslut, börförsöksperiod positiva eller gynnandebaraunder en

återkallelsebeslutellervid medborgarkontor. Avslags-meddelas ett
på moderrnyndigheten.således ligga kvarbör

medborgarkontorförytterligare tvåMBK-utredningen harInom
gälleraktualiserats. Detpolisiära ärendegruppertänkbara

till sprängning,tillståndatt ge
explosivatillstånd till innehav9. att varor.avge

för vårt urvalprinciperNågra

innersta kärnapolisverksamhetens äruppfattningdelar RPSVi att
gällermyndighet. Dettill någonöverlåtasden inte kansådan att annan

våldsanvänd-unika befogenheter,Polisensfrågor därsådana t.ex.
renodladegäller också deaktualiseras. Detvåldsmonopoletningen
särskildastöd denpolismän medhandläggspolisfrågorna avsom av

ft.241989901155har jfrdeutbildning och kompetens s.prop.
med-vidstationerasgivetvis polismänintehindrarDetta ettatt

närpolisverksamhet.för utbyggdinomborgarkontor enramen
arbetsuppgifterdelemellertid helomfattarPolisverksamheten aven

polismyndighetsärenden,och s.k.servicekaraktäradministrativ eller
civilanställdoftahandläggsuppgiftertillstånd. Dessaolikadvs. av

handi förstapolismän. Detintepersonal ärdvs. ärpersonal, somav
medborgarkontor.utföras vidbör kunnaarbetsuppgifterdessa ettsom

sådanaiellervilka polisärendenvår prövningVi har i momentav
vidhandläggningenföri frågakommai första hand börärenden som

kriterier:följandeställtmedborgarkontorett upp

närpolisverksarnhet.utveckladled iskall kunnaDe ettvara en
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fråga ärenden enligt gällandeDet får inte sådanavara somom
polisman.lagstiftning får skötas bara den ärsomav

föreslagit innefattarärendegrupper Statskontoret harBland de sju som
för förmedla dessaredan ifyllda blanketteruppgiften attatt ta emot

myndighetsutövning. uppgiftpolismyndigheten inte Dennavidare till
därför inte vidare här.behandlas

självständig rättsverkan ochsaknar för sigbrott i ochAnmälan om
angivel-kap rättegångsbalken talaslagreglerad. I 23 §inte 1är om

anmälanför inleda förundersökning. Enskäl ärse ett attsom
i brottmålviktig sådaningångshandlingbara än ettom enen --

förundersökningsledarens beslutförligger ofta till grundoch attom
föreskrifter ochhar meddelatförundersökning eller inte. RPSinleda

administrativaanmälningsupptagningen. Detråd för ärallmänna
förvaltnings-centralgrundas RPS ställningbestämmelser somsom

1989:773 medförordningenpolisväsendet 1 §myndighet för se-
regleras RPS12 och 13 §§Rikspolisstyrelsen. Iinstruktion för

anmälningsrutinerinformationssystemeti frågaföreskriftsrätt bl oma.. anmälningsupptagningPolisenstvekanråder ingenm.m.. Det attom
allmänhetenbrottsanmälningar från bl.a.alltså mottagning av --

domstolens domjfr exempelvis Högstamyndighetsutövninginnefattar
till 6 uppl., 453Brottsbalken II,kommentaren12394,DB även s.nr

denifrågasättasuppgifter kan fleraföreslagnaövrigaAv de
tillräcklig frekvensenkelhet,uppfyller kraven påde integrunden att

handläggning.snabboch
inslagetkan riktas deminvändning ärEn attmot avsomannan

begränsat.service är
Ärenden tillställning ochoffentligdelgivning, om an-omom

ochexplosivabrandfarliga elleroffentlig plats,vändning varoromav
frånflerahandläggningsmässigtsig sättskiljersprängning t.ex.om

väsentligeninnehållersistnärrmdautfärdande Deärenden av pass.om
de andraockså liksomservice till medborgarnainslagett stort menav

myndighetsutövnming ochmarkantärendena momentett avmera
Även kanföreligger.intenågot passhinderkontroll, främst att passav

tillstånd, återkallas.andragivetvis, som
behandling,tillärendegrupperantal närmareVi etttar uppnu

vapenärenden,enklare brott,delnämligen anmälningar om en
ärendenordningsärendendelgivningar, vissahittegodsärenden, samt

spränglov.ocheller explosivabrandfarliga omvaror,om
ärendenytterligare antalför sigi och kunnaVi skulle ettta upp

ochmyndighetsutövninginnefattandeärendeneller moment somav
gällerförutsättningallmänpolispersonal. Somcivilanställdutförs av
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därvid det inte fråga principärenden eller svårbedömdaäratt om
ärenden. Som exempel sådana ärenden enligt ordningslagen och
lokal ordningsstadga kan beslut tillstånd för avstjälpning,nämnas om
fyrverkeri, likaså använda luft- fjädervapeneller hög-att m.m.,

Äventalarreklam, eller företa penninginsamling, affischering. beslut
avslag ansökan tillstånd kommunen utnyttjat sinnärom en om

sådant exempel. Pâ utlänningslagstiftningens områdevetorätt är kanett
ärenden gäller uppehålls- och arbetstillståndnämnas samtsom

förlängning giltighetstid för frärnlingspass. På vapenlagstiftningensav
område kan exempel inlösen och ammunition,nämnassom av vapen
tillstånd till införsel, utfárdande duplettlicens, inlösen döds-av av

föreskrifter förvaringbovapen och förordnande skjutledaresamtom av
för jägarexamen. På området för näringstillstånd kan nämnas
registrering förordningenenligt 1981:403 handel med begagnadeom

tilloch yttranden länsstyrelsen i ärenden där denna tillstånds-ärvaror
myndighet och bara grundar sig registeruppgifter personligsom om
lämplighet och där någon anmärkning intei registret förekommer.

kan motsvarande yttranden i ärendenDessutom nämnas personut-om
redning enligt körkortsförordningen.

Vi nöjer emellertid nämnda.med deoss nu

kompetenskravNya

förfarandet i de aktuella skall fordrasFör ärendena bli rättssäkertatt
den arbetar medborgarkontor har tillräckligpersonalatt ettsom

utbildning.
naturlig måttstock den utbildning Polisens civilanställ-En vore som

da har genomgått för motsvarande arbetsuppgifter.
i dag varje polismyndighet med tillämpning denDet är som av

för vilka uppgifterarbetsordning gäller myndigheten denavgörsom
kan anförtros.civilanställde

finns således inte någon enhetlig grundutbildning förDet den
civilanställda personalen.

utgångspunkt emellertid erfaren personalEn allmän detär äratt
ofta mångårig olika funktioner vidhar anställning polis-som en

myndigheten. anställda har sigDe regel lärt arbetetsom genom
auskultation hos äldre, erfarna kolleger. Ibland har detta kompletterats
med teoretisk utbildning lokal, regional eller central nivå. I många

ordnas regelbundna konferenser eller seminarier för handläggarelän
dessa s.k. polismyndighetsärenden.av

följandeförslag på arbetsuppgifter vi lämnar i detDe som
i huvudsak de uppgifter enligt många arbetsordningarmotsvarar som
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vårt lagförslag behållstill civilanställd personal. Ibrukar delegeras
vilkensåtillvida polismyndighetennämnda ordningenden avgöratt

anförtrosmedborgarkontor kanvilka tjänstemän videller ett som
arbetsuppgifter.motsvarande

form specialut-sig skissa på någonskall våga påOm att avman
saknarvid medborgarkontorbildning för den handläggare ett som

utbildningen behövaskulle denpolismyndighetsärendenerfarenhet av
tjänstgöringmed praktisk ochfyra veckor, varvadeomfatta kanske

polismyndighet.auskultation på en
får inomkompetensutvecklingför sådanKostnaden rymmasen

besparingar kantillgängliga och deför görassomresurserramen
överföringar till medborgarkontor.genom

förrnögenhetsbrottenklare9.1.2 Anmälan om

ellerokomplicerade tillgrepps-Vårt förslag: Anmälningar om
medborgarkontor.vidskall kunnaskadegörelsebrott etttas upp

snatteri, stöld, skadegörelsebrottsådanaExempelvis bör som
brottsplatsundersök-i fråga i de fallkommaåverkan kunnaoch en

behöverning inte göras.

förhållandenNuvarande

brottvid anmälanhandläggningsrutinernaAllmänt omom

instruktion 1989:733och 6 sin§ 13 § istöd 12medRPS har av
amnälningsrutinerna.allmänna råd förochföreskrifterutfärdat

automatiskanpassad föranmälningsrutinennuvarande ärDen
informa-rättsväsendetsdelADB. Dendatabehandling utgör aven

andra ADB-system,samordnad medoch ocksåRItionssystem är
personbladsrutinen.medt.ex.

Rationell Anmälans-förståramnälningsrutin, RAR,En somny
i storstädernaspolisväsendet, förstnärvarande iförintroducerasRutin,

beräknaspolisdistrikt. Systemetefterhand i övrigaochpolisdistrikt
brottanmälningarinnebärnågra är. RARutbyggtfullt att omomvara

med hjälpdataterminalellerpå persondatordirektskrivs in aven
skrivmaskin påeller medför handtidigareinte ettledbilder och som

lättillgängligaktuell,anmälansinformationallRARblankettset. gör
vilketDAFAVägverket ochtillkopplatlätthanterlig. RARoch är ger

RARpersonuppgifterochtill bl.a. fordons-tillgångautomatisk m.m.
skallRARområdeskoder. Förochtillgång till brotts- taockså attger
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amnälan krävs den har granskats och godkänts.emot När dettaatten
skett den sökbar från fleraär terminaler med hjälp olika sökbe-av

diarienummer, brottsplats, eller brottstid. RAR kan ocksåt.ex.grepp,
information ärendebalans, redovisning och statistikge om m.m.

RPS föreskrifter och allmänna råd för anmälansrutinen som nu
redovisas inte anpassadeär till RAR-systemet.ännu

Genom amnälningsrutinen framställs enhetliga ingångshandlingar för
bl.a. inledande förundersökning. Systemet det också möjligtgör attav
för skilda ändamål maskinellt registrera och bearbeta uppgifter som
antecknats i anmälan, tillvägagångssätt vid brott, tillgripett.ex.en
gods och andra spaningsuppgifter. Genom databehandlingen sådanaav
uppgifter kan återflöde spaningsinformation lämnas till olikadeett av
polismyndigheterna, vilket skapar förutsättningar för samordnaden

effektivoch spaningsverksamhet.
Systemet det möjligt på maskinellgör även framställavägatt

statistik antal brott kommit till polisensöver kännedom, försom
planering övervaknings- och spaningsverksamheten översamtav
antalet uppklarade brott m.m.

Anmälningsrutinen tillämpas följande brott eller händelser:

Brott brottsbalkenmot

Undantag:
vållande till död i samband med trafikolycka BrB 3:7annans-
vållande till kroppsskada eller sjukdom i samband med trafiko--

lycka BrB 3:8
egenmäktigt förfarande bestående i olovlig uppställning parke--

ring fordon parkeringsplats eller tomt-av annans annans
mark BrB 8:8

förargelseväckande beteende, krigsman BrBäven av-
16:l6,2l:l6

narkotikastrafflagenBrott 1968:64mot

lagen 1977:292 tillverkningBrott dryckermot om av m.m.

1959:2964valutaförordningen4. Brott mot

Brott andra lagar eller författningar då för brottet stadgatärmot
svårare straff böterän

Undantag:
brott lagen 1951:649 straff för vissa trañkbrottmot om-
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Försvunna personer

polis-ändå lett tillinte misstänksbrottDödsfall där7. men som
undersökning

Undantag.-
trafikolyckamedsambandDödsfall i-

polis-tilländå lettmisstänksintebrottdärBränder sommen
undersökning

Ärenden andra§enligt 6 kap. 1polismän,brott9. m.m.,avom
1984:730polisförordningenstycket

Arbetsolyckor.10.

rutinen lämnasomfattasintehändelserellerde brottFör enavsom
undersökningsledaren.ellertill åklagarendirektpolisrapport

nänmdadefaller delinförsRARhandEfter nyssavensom
beteende.förargelseväckandeanmälningarbort,undantagen t.ex. om

in i RAR.då direktskrivsanmälningarSådana

formulärsärskiltpåskallanmälan upprättasEn ett

särskildaskallhändelserellerbrottanmälanupprättandeVid omav
ochfordons-anmälan,allmännämligenanvändas,blankettset

fortsättningsbladgodsuppgift.båtanmälan samt
konceptanteckningar,förblanketteringåranmälningsrutinen ävenI

registerkort.och diariföringärenderegistrering samt
Samtligablankettsetutomblankettsetetfortsättningsbladgodsuppgift

sammansättning:följandehar

förundersökningsprotokolll-tillarkivexemplarvit,3Anmälana
motsvarande, -

Ärenderegister viscarpärm,in ivit, sättsb en

förvaringspärm,in ivit,Kriminaldiarium sättsc en

vid RPS,registersektionentillsändsblå,Anmälan 1d

183



Ärendegrupper med myndighetsutövning SOU 1995:61

e Anmälan 2 gul, sänds till registersektionen vid RPS i vissa fall
och

f Anmälan málsägandens4 rosa, exemplar.

Blankettsetet för Anmälan fortsättningsbladgodsuppgift saknar
Ärenderegisterblanketterna och Kriminaldiarium.

Mâlsägandens anmälningsexemplar skall lämnas i de fall denneut
har behov bevis polisanmälan har gjorts,ett att närt.ex.av om en
anmälan förhållande för vilket det finns försäkringsskydd.ett ettavser

Registerkorten används för mâlsäganderegister, bevakningsregister
hos arbetsledare och handläggarkort. De används också för attsom
lägga specialregister vid utredningar omfattning och förstörreupp av
intern kommunikation. Uppgifter till registerkorten förs frånöver
blanketten Anmälan 3 fotokopiering.genom

Efter hand RAR införs kommer del de under fsom en av a -
nämnda blanketterna slopas.att

Upptagning anmälanm.m. av en

de flesta fallenI anmälan brott eller händelsertas en om upp av en
polisman, anmälan s.k. civilanställdäven personal hostasmen upp av
polismyndigheten. En allmän trend allt fler uppgifter läggsär överatt
på de civilanställda.

Den anmälan måste till sakinnehâllet i dennatar attsom upp en se
så fullständigtblir komplettering i efterhand möjligtatt en om

undviks.
Anmälan granskas sedan polisbefäl i vad sakinnehálletettav avser

Granskningen skall ske efter amnälningsupptagningensnarastm.m.
och i förekommande fall innan anmälaren har lämnat polisstationen.

hänsyn viktenMed till noggrannhet vid amnälningsupptagningenav
får sådan granskning underlåtas bara framstårdenen om som

obehövlig.uppenbart Det ankommer polischefen vilkaavgöraatt
anmälningar kan undantas.som

vissa fall kan såledesI den civilanställd tagitäven en som upp- -
anmälningen godkänna den själv.

För anmälan brott eller händelse skett iett etten som avser en som
polisdistrikt eller i utlandet gäller särskilda handläggningsrutinerannat

för diarieföring kodifiering.och Särskilda rutiner gäller för brottäven
innefattar militär- civilförsvarsförrådoch e.d.motsom angrepp -

exempelvis vapenförråd föreller brott rikets eller inremot yttre-
säkerhet.
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Kodzfiering m.m.

polisbefál skall brottetgranskatsanmälningen hardetEfter ettatt av
brottskod ochmedkodifrerasbrottsområdetochhändelseneller enen

anmälan.antecknasantalet brottomrádeskod samt
kodiñe-vidbedömningenhetligmöjligt få framså långtFör att en

polismyndighet.respektivecentralt inomdenskerringen

ärenderegisterochDiarieföring

anmälnings-omfattashändelseellerbrottanmälningarAlla avsomom
skerDiarieföringenkriminaldiariet.diarieföras idärefterskallrutinen

varvidblankettsetet,på det obrutnadirektK-stämpelsärskildmed en
såKriminaldiariet ärdiarienummer.ochinkomstdatumpåförsden

förföretessekretessprövning kanföregåendedetutformat utanatt
envar.

medsambandskall imotsvarande tjänstemanellerRegistrator
uppgifterantecknadekontrolleraanmälandiarieföringen att omav

med denkodmyndighetens överensstämmerochmyndighetens nanm
anmälan brotts-kod och ärochmyndighetens attdiarieförande namn

områdeskodiñerad.och
Blanket-diarienummer.inkomstdatum ochdärefterpåförsAnmälan

iÄrenderegister nummerordningioch inavskiljs sätts enten
ärenderegister.därmedbildarochmânggaffelpärm ettviscardpärrn
undersöknings-bl.a.anteckningarfortsattaförRegistret är avsett om

redovis-ochärendetredovisningbeslutsdatum,beslut ochledarens av
övrigt.ianteckningarnödvändigaförningsdatum samt

till RPSUnderrättelse

anteckningochkodifieringefterskallAnmälan lBlanketten snarast
godsefterlys-förmarkeringeventuellochdiarieföringantal brott,om

möjligtdåskallAnmälanRPS.vidregisterdepåntillsändasning om
väsentligaOmsakinnehâlletbeträffandefullständig m.m.vara

saknassignalementellerfordonuppgifterspaningsuppgifter t.ex. om
avvaktanianstå något dygninsändandetfåranmälningstillfálletvid

anmälan.försochinhämtasuppgifternaaktuelladeav
bl.a.uppdateringmaskinellförunderlaguppgifterDessa utgör av

framställningmaskinellförspaningsregister avochbrotts- samt
kännedom.Polisenstillkommitantal brottstatistik över som
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Även underrättelse áklagares eller undersökningsledares beslutom
inte inleda eller lägga ned förundersökning, beslut i åtalsfrâganatt att

skall med vissa undantag lämnas till registersektionen vid RPS.m.m.
Om det från målsäganden eller kommer in uppgiftersättannat

komplettera eller tidigare ingivenrätta anmälan ochattsom avser en
uppgiften bedöms betydelse för central registrering ellervara av
spaning, skall registersektionen underrättas.

Har misstag anmälan beträffandeän brott ellerav mer en samma
händelse in till registersektionen,sänts skall korrigering ske attgenom
blanketten anmälan 2 eller kopia den felaktigt ingivna anmäl-en av
ningen sänds in med tydlig anteckning makulering och uppgiftom om

Ärenderegistret.skälet härtill. En anteckning skall också igöras

Godsregistrering

Godsregister viktiga hjälpmedel för Polisens spaningsarbete.är Ett
villkor för effektiv registrering och spaning de i anmälanär atten
antecknade beskrivningarna och identitetsuppgifterna förtermerna,
godset entydiga, korrekta så fullständigaär möjligt.samt som

Unika identiñeringsuppgifter, tillverkningsnummer,t.ex. person-
organisationsnummer skall alltid antecknas det ärnummer, m.m. om

möjligt.
Om det fråga gods finns med i godshandbok,är RPS skallom som

denna användas hjälpmedel vid beskrivningen godset.som av
Godset registreras efterlyses antingen i centralt register vapen,ett

ammunition och explosiva motorfordon hos registersektio-samtvaror
vid RPS eller i lokalt register som regel manuella register.ettnen

Våra skäl

En brottsanmälan har mycket viktig funktion i utredningsför-en
farandet. förstaDen regel den handlingen i förunder-utgör som en
sökning. Detta innebär bl.a. undersökningsledaren får sin förstaatt
orientering frånbrott anmälan han skall beslutanärom om en
förundersökning skall inledas eller inte. Uppgifterna i denna ligger
också många gånger till förgrund beslut tvångsmedel och blir iom
hög grad bestämmande för det fortsatta utredningsarbetet. I en
anmälan antecknade uppgifter tillgripet ligger också tillgodst.ex.om
grund för uppdatering i maskinella register godsregister m.m.. Mot
denna bakgrund det således nödvändigt anmälningsupptagningenär att
sker med och noggrannhet.omsorg
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måstebetonatvi tidigareockså, nämnt, attRPS har varamansom
brottsanmäl-ärendenmed föraförsiktigmycket överatt avsersom

polismyndigheten.utanförtill någonbrottsutredningarochningar
remissbe-medsambandiocksåpolismyndigheter hardelEn

i frågan.uttalat sigStatskontoretshandlingen rapportav
anmälningarfrågailån hari NorrbottensLänspolismästaren om

utredningsverksamhetenframhålletärendenenklaregäller attsom
ledningunderpersonal,administrativfullgörsvisserligen avmenav

får i dagochkvalifikationersärskildaUppgifterna kräverpolisman.en
polismyndigheten.anställda vidandrahandläggas äninte av

Polisenanfört överharläni Västerbottens attLänspolismästaren
adekvatavidtamöjlighetensigavhändabörinte atthuvud taget

för brottetavgörandede kaneftersomförstahandsåtgärder, omvara
klarasskall kunna upp.

ändå intedet ärkonstateradock kunnatvihar attutredningenInom
i frågai dagharPolisenuppgifterdedeltankenågon att somavenny

någonutföraskunnabörbrottanmälan annan.avatt ta omupp enom
anmälningsför-rationaliserai syfteexempel kan nämnas attSom att

medinstitutionerochmyndighetervissai dagfår redanfarandet en
detdirektanmälningarskriva sinasjälvaanmälningsfrekvenshög
tillin demlänmasedanamnälningsrutinen ochingår iblankettset som

anmälningarvidtillämpasordningsådanEnpolismyndigheten. om
ochcheck-skattebrottslagen,uppbördslagen ochbrott mott.ex.

brottfrågaibutikssnatteriers.k.försäkringskassebedrägerier, samt om
polismyndig-prövningfår efterändamåldettaFörkrigsmän. avav -

försäkringskas-länsstyrelser,tillhandahållasblankettset t.ex.heten -
företag,del privataocksåmyndigheter,militäraoch enmen avsor

varuhus.ellerbankert.ex.
medborgarkon-hosanmälningsförfarandemotsvarandeinföraAtt ett

på denfortsättning.naturligvår uppfattningenligtframstår ensomtor
vilka brottbeslutasakblir PolisensdåDetinslagna att somvägen. om

avgränsningsådanförAvgörandeförfarandet.omfattasbör enav
påden tjänstemanifrånutgåskall kunna att somatt mansynes vara

haranmälningsblankettenpåuppgifternafyller iinitiativanmälarens
denfullständigblir sådennatill attförtillräcklig kompetens attatt se

kompletteras.behöverinte senare
från tjänstemän-anmälningsrutinenimedverkanbegränsadsådanEn

biträdakanendastdessainnebärmedborgarkontorvid att ansesettnen
tjänste-innebärainteverksamhet kan attsådanEnmedborgaren. anses

Polisen.förvaltningsuppgiftnågonutförmännen
låtanämligenlängre, atttänka sigdåKan ett stegattman

fåräkningPolisensförmedborgarkontor tavidtjänstemännen uppett
har,brottEnklarehändelserellerbrottenklareanmälningar om
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defmierats,närmareutan att urvalskriteriumangetts ettsom av
Statskontoret.

Vi förfarandet i fall bör kunna tillämpas påatt sådanavartanser
anmälningar brott sakinnehåll uppenbarligen inte behöverom vars
granskas något polisbefäl.av

En utgångspunkt för sådant urval den förteckningärett överannan
brott regelmässigt enkel beskaffenhet ochsom anses vara av som
bilagts de Allmänna råd angående förundersökningsledning i brottmål
FAP 403--5 Riksåklagaren och RPS fastställt i samråd. När detsom

fråga sådana brott ledsär med vissa undantag förundersökningom av
Polisen och inte åklagare.av en

därAv brott bör förslagsvis följande kunna anmälas vidupptagna
medborgarkontor:ett

stöld
snatteri
skadegörelse
åverkan

Det frågaär okompliceradenärmast tillgrepps- eller skadegörel-om
sebrott, cykelstöld eller utslagen fönsterruta.t.ex. en en

Anmälningar enklare brott eller händelser oftasttasom upp av
civilanställd personal hos Polisen. En anmälan kan förutom på
polisstationen polisman eller någon polismantas gatanupp av en av
eller civilanställd vid arbetsgrupp eller dylikt utanför centralorten.en
Det inget villkor denär anmälan måste infinna siggöratt som
personligen polisstationen. Det går bra anmälan viagöraatt en
telefon. Oavsett anmälan skall den kontrollerastarvem ettsom upp av
polisbefäl kodiñeras,och registreras hos polismyndigheten.m.m.

Att vissa anmälningar skall kunna medborgarkontortas ettupp av
ändrar inte denna ordning. De uppgifter i detta avseende utförssom

medborgarkontoret kan jämställas med vad utförs hos polisenssom
arbetsgrupper utanför centralortens huvudstation.

Det RAR-system för anmälan för närvarande håller på attsom
introduceras kommer det har tagits i full driftnär underlättaatt
upptagningen brottsanmälan medborgarkontor. Enettav en
anmälan kan då skrivas direkt terminal. Det datoriseradeen

för anmälningar innebär vidare den nuvarande manuellasystemet att
kodifiering och registrering ärendena upphör. Bara denm.m. av
kontroll sakinnehåll i dag utförs polisbefäl blir kvarav m.m. som av

de manuella rutinerna. Det innebär alltså anmälanatt tasav en som
på medborgarkontor RAR tagits i full drift omedelbartnär kanettupp
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tidsutdräktläggas in i RAR och sedan granskas ochstörreutan
i efterhand polisbefäl.godkännas ettav

Behovet ordning där medborgarkontor anmälningartaren uppav
i för ifrågasättas, eftersom det frågabrott kan och sig ärm.m. omom

telefon. enskildeanmälningar alltid kan Den kangörassom per
fallemellertid i del ändå föredra sin anmälangöraatt ettgenomen

medborgarkontor förpersonligt besök. Tillgängligheten hos kanett
också i linjeenskilde i så fall tillräckligt skäl. Det liggerden ettvara

ansträngningar syftar hand denmed de till bättreatt tasom om som
mälsägandens rättigheter. Exempelvisblir för brott och stärkautsatt

språkhandikappade och för invandrare kan det kanskeför äldre, för te
personligt besökfördelaktigt kunna sin anmälan vid hossig göraatt ett

myndighet i grannskapet.en
emellertid för vissasammanhanget börI det här nämnas att

försäkringsbedrägerieri syfte begränsa antaletenklare brott har att
personligt besök.ändrats från telefonanmälan tillanmälningsrutinen

införtPolisen och försäkringsbolagenflera harI län gemensamma
anmälan förför bilinbrott. Den villbesiktningsstationer görasom en

parkeringsskada hänvisasinbrott i bil ellerförsök till bilstöld, en
besiktningsstation.försäkringsbolags Därofta till sitt tas mannumera

försäkringspersonal och polis anmälan ochtaremot som uppav
bilen.undersöker skadorna

BRÅBrottsförebyggande rådet gjortutvärderingEnligt som aven
från till juni 1993försöksverksamheten september 1992tidigareden

har utbetalningar för stölder imed sådan stationer,Stockholms stadi
miljon månaden. Antaletminst kronor isjunkit med 1bilar an-

med För-under period 5,2minskademälningar procent.samma
från skrivamånga blivit avskräcktaklaringen attattantas envara

sig för självrisken.kompenseraönskelista för att
polisstölder sådantanmäldaUtvärderingen visar också att somav

faktisktdekunde kontrolleraförsäkringstjänstemän lättoch om
stereoutrustning, minskadefast radio ochfunnits, monteradt.ex.som

intesådantstöldanmälningarkraftigt. ökade antaletDäremot somav
fritidsutrustning.kontrolleras, kläder ochkunde t.ex.

BRÅ:s behöva delainte skallför Polisentalar närmast attrapport
medborgarkontor. Demedvid anmälan brottuppgifterna an-om

medborgarkontorvidföreslårvimälningar brott etttas uppsomom
försäkringsbedrägerier bilinbrottentillden kopplinghar dock inte som

nämndanågot skälanledningdärför inte denhar. Vi attmotavser
vid medborgarkontoren.uppgifter fär utföras handläggarnaav

Även uppgiftervissa Polisenssammanhangi andra prövas avom
Trygghetsutredningen,myndigheter.utföras andraockså kan somav

brottTrygghetdelbetänkandei sittaviserattidigare motnämnts, t.ex.
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i lokalsarnhället SOU 1994:12 vissa förskjutningar i den nuvarande
rollfördelningen mellan Polisen och kommunerna. föreslåsDär en
lokal trygghetsplanering i kommunal regi.

T illgáng till personregister m.m.

Den pappersbaserade anmälningsrutin tillämpas i dag innebär attsom
den handläggande tjänstemännen vid medborgarkontor inte kommerett

behöva ha tillgång till några personregister. En anmälanatt tassom
på medborgarkontoret skall så möjligt sändas vidare tillsnartupp som

polismyndigheten för granskning polisbefäl, kodiñering, diarieför-av
ing för underrättelse till RPS. Handlingen skall således intesamtm.m.
behållas kontoret. Förfarandet vad gäller närmotsvararav som en
anmälan hos arbetsgrupp utanför centralorten ellergörs nären en
polisman anmälan på gatan. innebär alltsåDettar attupp en man
normalt inte kan till medborgarkontor och titta på eller få kopiaett

brottsamnälan.enav
Genom införandet RAR kommer däremot den handläggandeav

få tillgångtjänstemannen vid medborgarkontoret inte bara till RARatt
till fårockså register hos Vägverket och DAFA. Därigenomutan

till fordons-, båt- personuppgifter.handläggarna tillgång och
granskats och godkänts,anmälan har tagits i RAR, ochNär ärupp

sökbar från varje terminal mobila inom polisdis-den regel ävensom
Med hjälp olika sökbegrepp, diarienummer, brottsplatstriktet. t.ex.av

varje anmälan sökas.eller brottstid, kan
således den handläggande tjänstemännen vidRAR innebär att

medborgarkontoret kommer tillgång till ADB-lagrade hand-att
de handlingar hon själv harlingar, och då inte bara han ellersom

Vissa amnälningar kan dock åtkomstskyddas i RAR.upprättat.
tjänstgör viddet följer de kontoret kommerAv prövaatt attsom

handlingar.frågor sekretess och utlämnande allmänna Enavom
mobilakommer rimligtvis de polismän harliknande prövning som

göra. i fallenEn naturlig lösning blir determinaler behöva attatt
prövningen till modermyndigheten. När väl prövningenöverlämna är

terminalen omedelbart verkställa beslutetgjord kan den harsom
utskrift.genom en
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Utfárdande9.1.3 av pass

avser ochvanligapassärenden,Vårt förslag: Enklare passsom
med-få handläggas vidskallbifall till ansökan,bara ettsom avser

Ärenden tillägg till sådanaellerändringarborgarkontor. avom
där.få handläggasbör dock intepass

vid medborgar-handläggaspassärenden skall kunnaFör ettatt
och SPAR.till passregistrettillgång från kontoretbehövskontor

eller passhindermedgivande saknasvårdnadshavarensOm
till polis-passansökan lämnasskallenligt passregistret,föreligger

handläggning.fortsattförmyndigheten

förhållandenNuvarande

1978:302Passlagen
1979:664Passförordningen

530-1FAPFS 1991:4,RPS

Allmänt

kraft den januariträdde i l1978:302passlageni och medFörst att
utfärdabehörighetgenerellpolismyndigheterna1979 fick att passen

majpasskungörelsen den 31författningEnligt tidigareriket.inom
passmyndig-polismyndigheternaoch delänsstyrelsen största1940 var

passmyndighetPolismyndigheten såledesärriket.het inom numera
riket.inom

konsulat ochbeskickningar, lönadePassmyndighet riket ärutom
bestämmer.Utrikesdepartementetkonsulerolönadesådana som

särskilt pass. EttellerpassvanligtutfärdasPass ettettsom
eller,tio år,giltighetstid högstutfärdas medvanligt omavpass en

för till allagällerår ochfyllt femhar 18 år,sökanden inte resor
länder.

uppgiftersökandensKontroll av

passmyndigheten. enligt huvud-Sökanden ärhosPassansökan görs
kanansökanEnpersonligen.inställa sigskyldigregeln att om pass

således intebehöverhelst. Manpolismyndighetvilkenhosgöras som
på hemorten.hos myndighetenansökangöra
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En passansökan skall enligt 2 § passlagen skriftligen pågöras en
blankett enligt särskilt formulär. gårDet i praktiken till så, denett att

handlägger passärendet med hjälp särskild passkrivaresom av en
skriver ansökan direkt.ut

skallAnsökan heder och eller någon sådansamveteavges annan
försäkran. Vid ansökan inom riket följandeskall handlingar eller intyg

ges in:

Välliknande fotografi i två exemplar.a.
utfärdatb. Tidigare och alltjämt gällande det inte harpass om

förstörts förkommit.eller
för föddPersonbevis den inte i Sverige. Förärc. som personer

födda i Sverige kan motsvarande uppgifter fås från statens person-
och adressregister SPAR.

d. För barn under 18 år, personbevis eller handlingärsom annan
uppgiftstyrker vårdnadshavare.äromsom vem som

Vårdnadshavarens medgivande.e.

skall kontrolleras fotografiet föreställerDet sökanden.noggrant att
Många polismyndigheter har plats tillgång till fotoautomat motsom
avgift står till förfogande.allmänhetens

Är kändsökanden inte den myndighet där passansökan lämnasav
in, skall han eller hon styrka sin identitet.

sökanden vid alltjämtAnmäler ansökan tidigarenytt attom pass
gällande förstörts eller förkommit, skall i passregistret kontrolle-pass

har antecknats förkommit. Finns det inte någonpassetras om som
sådan anteckning, skall uppdatering i passregistret.görassnarast

Passhinderundersöknin g

hinder enligtPassmyndigheten skall passlagenpröva möter mot attom
utfärdas för sökanden.pass

Hinder föreligger t.ex.
vårdnadsha-ansökningen barn under 18 år och barnets1 om avser

medgivande synnerliga föreliggerinte har lämnat och skäl inte attvare
utfärdaändå pass,

övervakning2 sökanden anhållen, häktad eller underkastadärom
enligt 3 första rättegångsbalken eller reseförbud eller24 kap. § stycket
anmälningsskyldighet enligt 25 kap. § balk,1 samma

skall omhändertas omedelbart vid3 sökanden efterlyst ochärom
anträffandet,
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4 sökanden lagakraftvunnen dom har dömts till frihets-om genom
berövande påföljd, inte har börjat verkställas, och det finnssom
sannolika skäl han dra sigatt ämnar undananta, att verkställigheten,

5 sökanden enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 konkurslagen§om
1987:672 ålagdär lämna ifrån sig sitt eller förbudatt utfärdaattpass

för sökanden har meddelats enligt lagrum.pass samma
Framkommer det vid uppdatering passregistret uppgiftav atten om

passhinder kan föreligga, skall undersökning verkställasen genom
slagning i passregistret, och belastningsregistretgerson- samt
personefterlysningsregistret.

Innan utfärdas för barn under 18 år vårdnadshavarenspass utan
medgivande, skall yttrande inhämtas från sådan kommunal närrmden

fullgör uppgifter inom socialtjänsten. Det i praktikenär mycketsom
sällsynt utfärdas vårdnadshavarensatt medgivandeutan sepass t.ex.
Regeringsrättens dom den 13.10.1987 i mål 3480-1987.nr

Visar undersökningen passhinder inte föreligger, skallatt uppgift
tillföras passregistret passansökan bifalles. I uppskattningsvisatt 95

fallen saknas passhinder.procent av
Undersökningen utförs civilanställd personal, dvs.av samma

personalkategori anmälningar brotttar Vidsom upp om m.m.
registerkontrollen får den handlägger ärendet bara redasom om
passhinder föreligger eller inte, dvs. eller nej sin register-ett ett
förfrågan hit hit. För få reda vad i självaatt verketno som-

passhinder måsteutgör handläggaren hämta uppgifter andraur
register.

Om det framkommer sökanden skäligenatt är misstänkt för ett
brott, för vilket intedet föreskrivetär lindrigare straff fängelseän i

månader, skall passmyndigheten underrätta densex ledersom
förundersökningen. Pass får i sådant fall inte utfärdas förränett en
vecka har förflutit från det underrättelsen lämnades, med mindre
undersökningsledaren medger det.

Om passhinder föreligger lämnas ärendet tillöver högreen
beslutsnivâ, i regel polischefspersonal, för vidare handläggning och
beslut.

Utlämnande av pass m.m.

Innan lämnas skall passregistret uppdateraspasset med erforderligaut,
uppgifter.

Sökanden skall inställa sig personligen för hämta Omatt passet.
gällande skall lämnas in detnär utkvitteras, skallpass passetnya
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sittskall skrivaSökandenmakuleras.ochsökandenavkrävaspasset
nanmteckningen.bestyrkaskallmyndighetUtlämnandei passet.namn

Ändringar och tillägg i pass

följandeiuppgifter itilleller läggafår ändraPassmyndigheten ett pass
fall:

giltighetstid,förlängningvid passetsav-
giltighetsomrâde,giltighetstid ellerbegränsningvid passetsav-

fårändringenemigration;medsambandanvändas iskallnär passet-
dettahemvist,passinnehavarensuppgiftendastdärvid omomavse

utfärdades,sedanändratshar passet
förbetydelseinförd passetattbegärs äruppgiftnär avsomen-

ändamål.för sittanvändasskall kunna

ändringvidUtbyte namnavpassav

utbyteskalläktenskap,grundpånamnändring passavVid t.ex. av
och adress-statligadetinteuppgifternaFramgår deske. personavnya

narnnbe-personbevis,styrkasändringenskallSPARregistret genom
vigselbevis.ellervis

Särskilda pass

provisorisktungdomar,för extrakollektivpass pass,Kollektivpass,
kabinettspass äroch passtyperdiplomatpass somtjänstepass,pass,

vanligasidanvidförekommer pass.av
utfärdasfår barakabinettspassochdiplomatpass avTjänstepass,

bemyndigar.handenellerUtrikesdepartementetförchefen som
utfärdasungdomarförkollektivpassoch somKollektivpass

särskildunderideltagareför resagemensamengemensamt pass
månader.gälla högstutfärdasfärSådan attreseledning. sexpass

behovharsökandenutfärdasbl.a.får passProvisoriskt avompass
skjutaskaninte utansärskildför uppomedelbart somresa,en

uppgifterövrigautfärdaskan att somoch utanolägenhet, passet
kanintesökandenförocheftersättspassmyndigheten somåligger

utfärdasfårprovisorisktEttmedborgarskap.svenskasitt passstyrka
månader.för högstgällaatt sex
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Extra får utfärdas för passinnehavare för sitt arbetepass en som
eller skäl har behov giltigt Extra fåränannat ettav av mer pass. pass
utfärdas förgälla den tid under vilken behov därav kan beräknasatt
föreligga, dock högst fem år.

Äterkallelse av pass m.m.

Uppgift passmyndighetens beslut varigenom har âterkallats,om pass
giltighetstiden för har begränsats eller provisorisk återkallelse harpass
hävts skall uppdateras i passregistret.

Uppgift gällande makuleratshar skall uppdateras iattom pass
passregistret.

Våra skäl

Passärenden relativt ärendegrupp för polismyndigheterna.är Tillen ny
år 1979 beslutade länsstyrelsen och de polismyndigheterna istörsta
passärenden. Ansökan handlades dock polismyndighetenom pass av

vidarebefordrade ärendet till länsstyrelsen för beslut.som
Hos polismyndigheten handläggs passärenden civilanställdav

personal. Det ofta personalär anmälantar emotsamma som en om
brott eller händelse.annan

I uppskattningsvis 95 ärendena kan vanligt utfärdasprocent av pass
undersökningnärmare passhinder föreliggerän eller inte.utan om

Det fråga förhållandevis enklaär och frekventa ärenden, låtom vara
med viss säsongsvariation.en

Tidigare kunde handläggningstiden omfatta flera förutomveckor
den förberedelsetid krävdes sökanden för skaffa personbe-attsom av
vis Genomm.m.. metodutveckling och ADB-stöd har handläggnings-
tiden för successivt ochbegränsats endast omkringärett pass numera
7 eller 8 minuter. Pass utfärdas därför regel medan sökandensom

Han eller honväntar. behöver inte ha med sig några helstsom
handlingar utom sitt gamla ifall det fortfarande giltigt.ärpass,

En så snabb och smidig handläggning torde mycket ovanligvara
jämfört med hur det går till i de flesta andra länder.

Vår bedömning enklareär passärenden kan handläggas också vidatt
Ävenmedborgarkontor. passhanteringen förvaltnings-ärett om en

rättslig myndighetsuppgift, serviceaspektema.överväger Av den
anledningen har ibland också ifrågasätts, inte Posten skulle kunnaom

handläggningen. I och medPostensöver bolagisering och denta
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reformsådandockpostkontornedläggningen ärpågående enav
aktuell.mindre

antingenmedborgarkontoret kanvidhandläggarnaVi varaattmenar
uppdragsavtal hosanställnings- ellersärskilthaellercivilanställda ett

halvtidenandrahalvtidsanställning, kanOm detPolisen. ärt.ex. en
kanhandläggarnaMenuppgifter vid kontoret.till andrautnyttjas

försäkringskassaellerkommunanställda hosockså t.ex. enenvara
uppdrag försärskiltpåpassärendenuppgifter isinautföraoch

räkning.polismyndighetens
tilldock begränsasbörmedborgarkontorvidHandläggningen ett

Ärenden så sällsyntasärskilda ärvanligautfärdande passompass.av
överföring.därstårvinsterpraktiken inga görai att genom enatt

ioch tilläggändringgällerDetsamma pass.
handläggningenviduppkommakanintegritetsproblemDe avsom

ärendegrup-andravid mångaframträdandemindre änpassärenden är
hithitbelastningsuppgifterna spärrasGenom noattper. -

de falluppgifter. Idessainintehandläggaren närmarebehöver
polismyn-tillärendetställeti överlämnashitfinnspasshinder

handläggning.för fortsattdigheten
frågablirdetärendethandläggabörPolismyndigheten även omom

intevårdnadshavarenomyndig närför denutfärda ärettatt sompass
medgivande.någotlämnathar

jaktvapenlicenserUtfárdande9.1.4 av

för jaktvapenlicensskallmedborgarkontorVidVårt förslag: ett
vapengarderoben kunnas.k.den ut-fall inomokompliceradei

färdas.
åtkomstbehövsvapenärendensådanahandläggakunnaFör att

körkortsregistretsochpolisregistretvapenregistret,lokaladettill
belastningsdel.

vapenregister.polismyndighetesiskekunnaRegistrering bör

förhållandenNuvarande

1761973: lVapenlagen
1974: 123Vapenkungörelsen

551-3FAP1992:2,FSRPS
1990911130Prop.

1994:4SOU
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Allmänt

I Sverige i många andra länder kunde vidännu sekletssom- -
början helst fritt förvärva och inneha allavem som slag.vapen av
Efter första världskrigets slut, år 1918, författningsreglerades frågan.
Regelverket innehöll dock inte några genomgripande bestämmelser.
Åren 1927 och 1934 infördes krav vapeninnehavaren tillatt
länsstyrelsen skulle deklarera sitt innehav kul- respektive hagelva-av
pen.

Först vapenförordningen den 10 juni 1949 komgenom en mer
omfattande reglering till stånd. Då infördes bl.a. krav på polismyndig-
hetens tillstånd vapenlicens för förvärv och innehav av vapen.

De deklarationsbevis länsstyrelserna tidigare hade utfärdat ficksom
gälla vapenlicens. En del sådana deklarationer godtas i dagsom än

giltig vapenlicens.som
Vapenförordningen den l juli 1974 vapenlagenersattes 1973:11-av

71, sedan har ändrats flertal gånger, bl.a. år 1986,ett då kravetsom
s.k. jägarexamen för innehav jaktvapen infördes.av

Enligt vapenlagen krävs tillstånd för inneha skjutvapen, föra inatt
skjutvapen eller ammunition till Sverige, eller driva handel med
skjutvapen.

Om det oklart huruvidaär tillstånd behövs för visst kanett vapen,
yttrande inhämtas från Statens kriminaltekniska laboratorium.

Polismyndigheten tillståndsmyndighet.är I uppgiften ingår även att
föra register tillståndspliktigaöver vapeninnehav och beslut enligt
vapenlagen.

Huvudsyftet med lagstiftningen förhindraär okontrolleradeatt
vapeninnehav motverka missbruk och olyckorsamt med skjutvapen
och ammunition. Lagstiftningen bygger endast ansvarskännandeatt

har tillräckliga kunskaper hantera på för sigpersoner som att ettvapen
själva och omgivningen betryggande skall kunnasätt betros med
vapen.

I det följande redovisas bara handläggningen tillstånd innehaattav
skjutvapen.

Frågor innehav och överlåtelse ammunition, tillstånd tillom av
införsel skjutvapen eller ammunition, handel med skjutvapen,av
utlåning skjutvapen, ändring, reparation och skrotning skjutva-av av

förvaring och skjutvapen ochtransport ammunitionpen, av m.m.
lämnas i detta sammanhang därhän.
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vapenlicensBeviljande av

beviljasfår baraskjutvapeninnehaTillstånd att

enskilda personer,
ochskytteföreningarellerskyttekretsarskytteförbund,vissa2.

förför vissahuvudmän3. vapen.museer

innehatillståndbeviljasfårbevakningsföretag att vapenAuktoriserade
bevakningsuppdragmedsambandiväktareföretagetstillutlåningför

beväpning.kräversom
harhonellerhantillstånd barameddelasfårenskildEn omperson

kommerintekanskäligendetoch att vapnetantasbehov vapnet omav
utbildningskjutskicklighet,kravställsVidaremissbrukas.att

åldervissjägarexamen, m.m.
ellersamlarvärdeprydnadsvärde,harhuvudsakligenFör somvapen

förmeddelastillstånd ävenfårsökandenföraffektionsvärdesärskilt
tillanvändasintefårfall attsådanaskjutning. I vapnetbehov änandra

med.skottavlossa
kulsprute-ellerenhandsvapenellerpistolinnehaTillstånd annatatt

finnsdetbeviljas barafårhelautomatiskteller ompistol annat vapen
intetillståndsgivningensignalvapen ärellerskäl. Försynnerliga start-

restriktiv.lika

VapengarderobeninomLicens

normaltjägareantaldetomfattarVapengarderoben ensomvapen
desåvaldaDessa är attför jakt.förvärvamedges rättbör vapenatt

medvapenuppsättningvälanpassadsigskaffakanjägareflesta en
omfattarVapengarderobenbedriver.eller honhanjaktdentillhänsyn
omfattarTotaltjakt.förhagelgevärochkombigevärkulgevär,

Vapengarderoben högst vapen.sex
flestademedförvapengarderoben attinomväljaFriheten att vapen

kunnabörjaktintresse,sittinriktningspeciellmeddejägarna, även
dennainomtillgodoseddaönskemålsinafå ram.

mycketendastmedgesbör etttillTillstånd än omvapensexmer
jaktvapen.kap. 4551-3FAPföreligger sebehovkvalificerat om
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Närmare tillstándsprövningenom

Frågor tillstånd för enskild polismyndighetenprövasom en person av
hani den där folkbokförd eller,är inteort folkbok-ärpersonen om

förd i Sverige, i den där han bosatt.ärort
Uppskattningsvis 75 ärendena okomplicerade.är Pröv-procent av

ningen då i praktiken integörs polismän civilanställdutanav av
personal, dvs. personal anmälningar brotttarav samma som upp om
och handlägger passärenden.

I komplicerade ärenden beslut tillstånd på polischefsnivån.tas om
Den första åtgärden i prövningen är sökandenavgöraatt om

uppfyller kravet hemvist i Sverige.
Nästa i prövningen sökandenär uppfyllersteg detatt se om

allmänna lämplighetskravet, dvs. han har gjort sig kändom som
pålitlig, omdömesgill och laglydig. Brister han i något dessaav
avseenden bör tillstånd inte meddelas.

Kontrollen sikte på sökanden har gjort sig skyldigtar till någotom
brott med icke ringa inslag våld eller hot, ellerett till såettav
allvarligt brott jaktlagstiftningen han ådömts frihetsstraffmot elleratt
därmed jämförlig påföljd skyddstillsyn eller Villkorlig dom, eller till
någon form kriminalitet där kommit till användning.annan av vapen

Kontrollen sikte sökandensäven allmänna laglydnad,tar dvs.
hans respekt för rättsreglerna.

För uppfattning sökandens skötsamhet i nykter-att en om
hetshänseende regelmässigt kontroll igörs körkortsregistret.en

Olika spärrtider tillämpas vid tillståndsgivningen beroende på vilken
brottslighet sökanden gjort sig skyldig till.etc. som

Tillståndsvillkor, krav pá speciella förvaringssättex.

Ett tillstånd skall meddelas gälla för särskilt angivet ändamål.att ett
Tillståndet får förenas med villkor skall förvarasatt vapnet ett
speciellt ellersätt skall varaktigt obrukbart.görasatt vapnet

Tillståndet får tidsbegränsas, det med hänsyn till särskildaom
omständigheter förutseskan behovet inte kommer bliatt vapnet attav
varaktigt.
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Återkallelse tillstånd m.m.av

omåterkallas,tillstånd skallEtt

missbrukattillståndshavaren vapnet,
medoaktsamhetvisattillstândshavaren2. vapnet,

olämpligvisat han ärnågot attpå sätttillståndshavaren att3. annat
inneha vapen,

finns, ellerlängretillståndet inteförförutsättningarna4.
tillståndet.återkallaanledningskälignågonfinnsdet att5. annars

Våra skäl

pålättatillbidrainställda påingalundautredningen attinom attVi är
detförmodaanledning ärfinns attvapenkontrollen. Det tvärtom

dettillämpning, näroch desslagstiftningenskärpa t.ex.aktuellt att
landetifinnslovligamängdertill degäller storaatt somatt vapense

budgetpropositionenjfrbetryggandepå sättförvarasverkligen ett
105.bilaga 3100199495: s.

föramöjligtdetskälfinnas göra attdet kanintehindrar attDetta att
såledesskallmedborgarkontor. Dettillärendenenklaredelöver en

handläggningen.kvalitetenförsämrainte
hosärendegruppförekommandevanligtVapenärenden är en

polismyndigheten.
hand-förenkladesvapengarderobens.k.införandet denGenom av

jaktlicensfår rättdenVapengarderobenläggningen avsevärt. somger
inomförvärvaskallhanvilkasjälv bestämmaprincipi vapen somatt

garderobenantalför det anger.somramen
förenk-ochpolisväsendetinomkompetensutvecklingenmedtaktI

ärendegruppdennainomdelegeringenharregelsystemetlingar av
ochhandläggsbådeavärendenahuvuddelenlångtnått så attnumera

personal.civilanställdbeslutas av
likasåpolischefspersonal,dockbeslutarärendenkomplicerade omI

återkallelse.elleravslagbeslutnegativtfattafrågadet är ettattom
Hand-omfattande.relativtfallvarjeiskerprövning ärDen som
poligiförekommersökandenundersökasåledesharläggaren att om

uppfyllerhonellerhanochkörkortsregistret prövaellerregistret om
prövningenDenbehovharålderställda krav samt senarevapen.av

uppgiftenIjägarexameninnehavochskjutskicklighet m.m.avavser
uppfyllerförvaringentänktaden vapnetingår prövaäven att avom

säkerhetpåkravställda m.m.
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För kunna genomföra vandelsprövningen krävsatt tillgång till bl.a.
polisregister och körkortsregister. Någon sådan finnsspärr t.ex.som
vid prövningen passhinder föreligger hit hit finnsav om no--
inte vid handläggningen vapenärenden. Detta beror hand-av att
läggaren skall så fullständiggöra redovisning möjligten som om
sökandens lämplighet. Ibland kompletteras registerkontrollen med en
referensundersökning m.m.

Trots den relativt ingående handläggningen får vapenärenden som
gäller licens för jaktvapen enkel beskaffenhet. Pröv-anses vara av
ningen den personliga lämpligheten förhållandevisär schablonartadav
och består i huvudsak registerslagning. Någon närmareav personut-
redning förekommer mycket sällan, inte särskilda skälnumera om

Ävenföranleder det. hänsyn till ordning och säkerhet vägerom tungt,
serviceinslaget förär allmänheten särskilt i glesbygder där jaktstort,

Ãrendegrup-och fiske de dominerande fritidssysselsättningarna.utgör
bör därför kunna handläggas vid medborgarkontor underpen ett

förutsättning sökanden inte har någon anmärkning på sig.att
En handläggare vid medborgarkontor bör efter utbildningett

rimligtvis kunna utföra motsvarande uppgifter civilanställdsom en
handläggare assistent hos polismyndigheten i dag.gör

Vi således inte några kompetenshinder för vissa vapenären-ser att
den skall kunna handläggas vid medborgarkontor. Men detta börett
gälla bara de allra fallen,enklaste dvs. innehav jaktvapen inom denav
s.k. vapengarderoben vederbörandenär inte förekommer i angivna
register.

Den handlägger vapenärenden vid medborgarkontor måsteettsom
ha tillgång till inte bara de personregistcr tidigare närrmts,som
polisregistret och belastningsdelen i körkortsregistret, till detävenutan
ADB-baserade vapenregister förs vid varje polismyndighet.som

En sådan tillgång till känsliga personuppgifter kan emellertid ge
upphov till integritetskränkningar. Tanken handläggareär inteatt en
bara skall syssla med ärenden inom polisens område, medutan
ärenden inom vitt skilda områden. förRisken uppgiftsöverföringar
mellan de olika verksamhetsområdena måste därför minimeras, särskilt

bakgrund allmänhetens förtroende för verksamhetenmot inte fårattav
rubbas. Det därförär alldeles nödvändigt begränsa handläggarensatt
tillgång till personuppgifter så den bara precis vadatt motsvarar som
han eller hon behöver för lösa arbetsuppgiften i fråga.att

En möjlig lösning vi inom utredningen här precisär att-som ser
i passregistret lägga ADB-spärr för samtliga belastnings-som en-

uppgifter hit hit. Det innebär visserligen möjlighetenatt attno-
handlägga och besluta i dessa vapenärenden blir något begränsadmer
för handläggaren vid medborgarkontoret för den civilanställde vidän
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skillnadenunderstrykasamtidigtdock attvillVipolismyndigheten.
bakgrund stormarginell attän mot enkommer avinte annatatt varag

register.i dessaförekommerintehuvudallmänheten över tagetdelå av
låg.tordesådanför spärrKostnaden varaen

hittegodsHantering9.1.5 av

alltför högamed intehittegodsärendenEnklareförslag:Vårt om
Därmedborgarkontor.vidhandläggaskunna ettskallgodsvärden

Likaså börförvaring.förhittegods kunnasålunda emottasbör
godsetpå är rättanspråkden görkunna prövadär somomman

agare.
polismyndighetensske ikunnabörhittegodsRegistrering av

hittegodsregister.
isigbefinnerfall detdeigodsetomhändertaBeslut attom

medborgar-vidfattasinte ettdäremotvård börupphittarens
kontor.

förhållandenNuvarande

hittegods1938:121Lagen om
polismyndig-rörandeföreskriftervissamed1938:677Kungörelsen

hittegodsmedbefattninghetens
7421938,NJA s.

och 2650-1FAP
198283259Prop.

Hittegods1980:11JuPromemorian Ds m.m.

Allmänt

medeller denägaren,hittegodslagstiftningen är somattmedSyftet
någonOmtillbaka det.skallförlorades,då detgodsethaderätta

ellerupphittarengodsetupphittadetillfaller detspåras,kaninteägare
staten.

detfinnshittegodsmedbefattningskyldighetlaglig taNågon att
föremålethanddet taattden gör omt.ex.Meninte. genomsom -

Hanskyldigheter.delsigpåenligt lagendärmeddrari fråga en- haneller,anträffa ägarensökamöjligt omsåantingenskall snart som
polismyndig-hosfyndetanmäladröjsmåloskäligtdet,kaninte utan
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heten. Med polismyndigheten här polisman,även närmasteavses som
skyldig vidarebefordraär anmälan till myndighetens hittegodsan-att

svarige.
Någon skyldighet anmälan tillgöra den polismyndighetatt som

finns på fyndorten föreligger inte. Anmälan kan hos vilkengöras
polismyndighet helst. Den myndighet anmälan ärtar emotsom som
sedan skyldig underrätta myndigheten fyndorten.att

Hittegods

Alla upphittade föremål dock inte hittegodsutgör enligt hittegodsla-
gen.

Lagen sålunda inte tillämplig följandeär saker:t.ex.

Bortkastade eller frivilligt övergivna saker. Godset tillfaller
omedelbart upphittaren.

2. Fynd uppenbarligen inte kanägare identifieras. Godsetvars
tillfaller omedelbart upphittaren.
Föremål så ringa värde kungörandeförfarande skulleatt ettav
framstå uppenbart orimligt. Godset tillfaller omedelbartsom
upphittaren.

4. Saker i någons besittning,är de inte glömda ellerärsom om
tappade kvarlämnade på sin plats enligt skick och bruk.utan

5. Fynd sambandhar med olyckor. Får inte rubbas utansom
polismyndighetens tillstånd.
Föremål till på fortskaffningsmedel i allmän trafiktas ettvarasom
eller inom spârvägs-,järnvägs-, buss eller tunnelbaneområdeett
eller flygplats.inom Skall lämnas till trañkföretaget.överen
Hemdjur ej hund och katt.
Fornfynd och skeppsvrak.
Sjöfynd.

.
O. Virke har sjunkit i allmän flottled.som

Värdepapper aktier, andelsbevis, lotterisedlar, checkar,t.ex.-
bankböcker, frimärken, presentkort, resebiljetter och pengar m.m. -
kan i regel inte fynd på så de tillfallerutgöra upphittarensätt elleratt

Däremot kan upphittaren anspråk på hittelönstaten. göra ägarenav
eller i förekommande fall utgivaren.av

Undantag och frimärken o.d. Här tillämpasutgör hittegods-pengar
lagen fullt ut.
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Anmälan m.m.

inupphittaren kommeranmälanformen ärvanligasteDen attav
anmälanformerAndragodset. äröverlämnarochpolisstationen att

telefon.viaellerbrevgörs per
ochtill Polisenringerupphittarenpå detExempel är attsenare

plats,viss angivenpåhittecykel finnsmeddelar att t.ex. enen
hittegodsförrâdet.cykeln tillkanPolisen i regelvarefter transportera

tillUnderrättelse ägarenm.m.

Ägaren polismyndighetenshittegods ochanmältunderrättas om
skerUnderrättelsenfyndet.anledningkostnader i genomsomav

förfarandemottagningsbevis,medbrevrekommenderat ett som
RPS.förordas av

Ägaren underrättelsenfick deldet hansig frånmånadhar aven
till det.sininte förloraför rättgodsetlösa attatt

Är påfyndetkungörapolismyndighetenkänd, skallinteägaren
lämpligt sätt.

anmälsdå godsetfrån den dagmånaderkänd inomhan inteBlir tre
tillfalleroch godsetförlorar han sinpolismyndigheten, rätthos upp-

hittaren.

kostnaderhittegods;vårdOmhändertagande och av

tillgodsetlämnaskyldiggenerellt överinteupphittare attEn är
beslutarmyndighetenbaraskyldighet föreliggersådanPolisen. En om

omhändertas.skalldetatt
identifieraförkanomhändertagande göras attbeslutEtt t.ex.om

omhändertagande kanEttvärde.fastställa dessförellergodset att
gods.dyrbartmycketdetfrågai ärockså komma om

såupphittaren,ellerPolisenhittegodset,handVem än tar omsom
skyldigblivårdarenfall kandet väl. Ivårdaskyldigdenne annatär att

skadestånd.betalaatt
vårdeneller ärförsämraskangodsetrisk förfinns attdetOm att

godset.låta säljaupphittaren,intePolisen,fåralltför kostsam, men
rättsförlustertillledahantering kanfelaktigförriskfinnsHär att en

egendomen.förloradetill denför ägaren
begränsad.hittegodsför värd ärkostnaderPolismyndigheternas av
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Ägarens fårätt godsetatt ut

Ägarens få godseträtt beroendeäratt har handut vem som om
hittegodset, polismyndigheten eller upphittaren. Denne självprövar
huruvida den anspråk godsetgör denär rätte ägaren.som

Vill upphittaren inte själv denna fråga, kanavgöra han lämna över
godset till polismyndigheten, då får besluta.som

Lösesumma

Med lösesumma i hittegodslagen skälig hittelön och uppkom-avses
skäliga kostnader med anledning fyndet.na av

Ifall polismyndigheten har godset i sin vård det myndighetenär som
bestämmer lösesumman. Har upphittaren godset i sin vård, det hanär

bestämmersom summan.
Betalar inte skälig lösesumma,ägaren har både polismyndigheten

och upphittaren hålla kvar godseträtt tills betalning sker.att
Tvister lösesummans storlek allmän domstol.avgörsom av

Våra skäl

Hanteringen hittegods uppgiftär handläggs i huvudsakav en som av
civilanställda vid Polisen. Normalärendet okompliceratär och
serviceintresset för allmänheten är stort.

Hittegodsärenden därför allmäntär lämpliga handläggasätt vidatt
medborgarkontor. bör sålundaDär hittegodsett kunna förtas emot

förvaring. Likaså bör där kunna denpröva anspråkgörman om som
på godset är rätt Förutsättningen dockägare. det frågaär äratt om
okomplicerade ärenden och med inte alltför höga godsvärden. En
lämplig beloppsgräns förslagsvisövre omkring 10 000är kr. Beloppet
kan med fördel kopplas till basbeloppet enligt lagen 1962:381 om

iallmän försäkring.
Om tvist den s.k. lösesummans storlek ellert.ex. en om m.m.

någon civilrättslig fråga kommer bör däremot ärendetannan upp,
lämnas till polismyndighetenöver för fortsatt handläggning. Det gäller
också det finns risk för godset kan försämras eller vårdenattom att

alltför kostsam.är
Så bör ske frågaäven kommer omhänderta detattom upp om

upphittade godset i de fall det alltjämt befinner sig i upphittarens vård.
Registreringen hittegods har betydelse inte bara för upphittarenav

och den förlorat godset förockså Polisens brottsuppdagandeutansom
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enhetligt registercentralt övernågotintefinns dockDetverksamhet.
godsregisteri överuppgifternasamköraskanhittegods t.ex.motsom

regelregister,förpolismyndighetVarjestöldgods. egnaanmält som
ADB.med hjälpiblandkortregistermanuellaenkla avmen

ärendenenklaredärför,hittegods börRegistreringen omomav
polismyndig-ske imedborgarkontor.vidhandläggasskallhittegods ett

register.hetens
frånbör detADB,med hjälpförshittegodsregisterde fallI ett av

registreringförtill registrettillgångdirektfinnasmedborgarkontoret
någonupphittatanmältredangodset intekontroll äroch avattav

annan.
polismyndighetenstillvidaresändasanmälanfall skallandraallaI

sker närdvs. påregistrering, sättförhittegodsansvarige somsamma
polisstationtillellerpå gatanpolismantillanmälan görs enen

polisstation.utanför centralortens

Delgivning9. 1

börmedborgarkontorvidtjänstgörVårt förslag: Den ettsom
kontors-för s.k.barastärnningsman,förordnaskunna mensom

delgivning.

förhållandenNuvarande

1970:428,Delgivningslagen
1991921169,199091:11,198485:l09,197879:ll,1970:13,Prop.

1979: 101Delgivningsförordningen

organisationStämningsmannaverksamhetens

i sittstänmingsmannadelgivningarnaförpolismyndighetVarje ansvarar
myndighetersåvälfrånuppdragochpolisdistrikt somemottar

enskilda.
bedrivasskallverksamhetenvad mänibestämmerPolismyndigheten

ellerstämningsmänfritidsarbetandedelgivningsmän,anställdamed
polismän.

handelgivningsmanfårStämningsmannabehörighet att avgenomen
anställningEnstämningsman.förordnassärskiltpolismyndigheten som
stämnings-automatisktsåledes intemedfördelgivningsmansom
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mannabehörighet. En polisman däremot enligt 24 § delgivnings-är
lagen automatiskt behörig i tjänsten utföra stämningsmannadelgiv-att
ningsuppdrag.

Förordnande stämningsmänav

Polismyndigheten utfärdar stämningsmannaförordnanden bara för den
skall utföra delgivningar för polismyndigheten. stämnings-Ettsom

mannaförordnande bör således inte utfärdas för exempelvis en
socialsekreterare för denne skall utföra delgivningar i sin tjänstatt

inte för polismyndigheten.men
stämningsmannadelgivning således bara utförasEn kan som

tjänsteuppdrag första delgivningslagen.24 § stycket En delgivnings-
kan därför hand åta sig delgivningsuppdrag vid sidaninteman egen

delgivningsman bisysslasin anställning och sedansom som enav
utföra dessa stärrmingsman.som

polismyndighetenAnställda vid förordnas regel tills vidare,som
medan förordnandetiden begränsas, regel högst till år, förtresom
fritidsarbetande stämningsmän.

stämningsman behörig utföra delgivning i hela landet.En Menär att
hans ansvarsområde kan begränsas till polisdistrikt eller till delett en

polisdistrikt.ettav

Stämningsmannadelgivning polismyndighetens försorggenom

Stämningsmannadelgivning får bara ske, ordinärdelgivningnär genom
skedelgivning eller särskild postdelgivning inte kunnat eller detom

finns särskilda skäl.

Diarieföring hos polismyndigheten

Delgivningsuppdrag polismyndigheten och inte till denlämnas till
diarieföras innanenskilde delgivningsmannen. Varje ärende skall

delgivning verkställs.
telefon,Undantagsvis kan tänkas stärrmingsmannenatt t.ex. genom

telefax, vid besök får eller hämtartelegram, telex eller bud eller eget
och formelldelgivningsuppdraget direkt från uppdragsgivaren att en

ärendets brådskande 10diarieföring inte möjlig på grundär naturav
§ delgivningslagen.
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stämningsmannadelgivningutförandevidFörfarandet av

eller någonsöktevålla denfår intevidtasåtgärderDe annansom
uppmärksamhet.onödig

personligstämningsmannadelgivning ärförolikaDe sätten
spikning.kungörelsedelgivningochsurrogatdelgivningdelgivning,

delgivningssättvilketbeslutardelgivningbegärDen somomsom
förskall sökasfallet ochenskildai detanvändasskall vem som

beslutadock inteuppdragsgivare kanprivatEndelgivning. om
utförd,delgivningsådanhaVill hanspikning.delgivning engenom

delgivnings-stycketandra22 §länsstyrelsentillvända sigfår han
lagen.

uppdrags-tilldelgivningsuppdragetredovisaskallPolismyndigheten
har gåtti fall det inteeller,delgivningen attintygmedgivaren ett om

eftersökningsbevis.ellerhindersbevismedsökte,delge den ett

delgivningsuppgifterförSekretess

delgivnings-polismyndighetensiförekommerUppgifter ensom
enskilde. Avdenslag förömtåligtblandiverksamhet kan vara av

intagendelgivningför ärsöksdenframgåuppgiften kan attt.ex. som
föremål förellerövervakning ärunderstårkriminalvårdsanstalt elleri
förhållandenågotocksåUppgiften kan annatstödåtgärder.sociala avse

tillnärståendenågonellerenskildeför dentillskulle menvarasom
röjdes.denhonom, om

26 §kap.finns i 7delgivningsuppgifterförsekretessReglerna om
SekrL.

personligaenskildsmåsteuppgiftenkravenUtöver att enavse
någonellerenskildedendet kanochförhållanden attantasatt

förröjs, gälleruppgiftenlidertill honomnärstående ommen,
sekretesskydd att

verksamhetmyndighetensmed sådansambandmåste hauppgiften
delgivningslagen.enligtdelgivningavsersom

Våra skäl

förstaidenmedborgarkontorsverksamhet är attbakomTanken en
harlagförslagvårtservice. Imedborgarnärasäkerställaskallhand en

betungandes.k.fårinteverksamhetenockså betonatvi avseatt
skallhuvudsakiverksamhetenVår tankemyndighetsutövning. är att
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det nämligen s.k. gynnande beslut eller sådana beslutmotsatta,avse
medborgarna uppfattas neutrala.som av som

Mot den bakgrunden framstår och för sigdet i tveksamt attsom
tillåta delgivningsverksamhet vid medborgarkontor. Att delgesett t.ex.

stämning sig medborgarkontor- ivänder till heltnär ett etten man
ärende kan knappast uppfattas något förgynnande denannat som

medborgaren.
Vissa delgivningsärenden emellertid frekventa och förhållandevisär

enkla och bör därför ändå kunna handläggas vid medborgarkontor.ett
Serviceaspekterna för den enskilde framträder kanske främst vid

s.k. kontorsdelgivning, dvs. den söks för delgivning tillkallasnär som
polisstation för delges på stationen. Kan han inte komma tillatten

polisstationen, måste han i bostaden eller på någon plats,delges annan
kanske arbetsplatsen. kunna delgivningAtt med-ta emot etten
borgarkontor såledeskan denna bakgrund innebära lättnad förmot en
den enskilde.

polisman särskilt förordnande behörigDen ärär stäm-utansom
också kronofogdemyndig-ningsman. Det gäller tjänstemännen vid

stänmingsmänheterna behöriga i tjänsten.ärsom
Något hinder för anställa någon inte hör till polismyndig-att som

föreligger delgivningslagen.heten inte enligt Det räcker dock inte med
bara anställning. i fråga måste också särskilt förordnasPersonenen
för uppgiften polismyndigheten. Det innebär det behövs ingetattav

lagstöd vid sidan delgivningslagen för låta densärskilt äratt somav
vid medborgarkontor utföra delgiv-verksam handläggare ett attsom

ningar.
finns anledning framhålla den nuvarande sekre-Det dock att att

särskilda krav på förordnastesslagstiftning ställer den som som
polismyndigheten. Som exempel kanstärrmingsman nämnas attav

uppgifterpolismyndigheten har sekretessbelagdamöjlighet delatt av
delgiv-hos myndigheter, för delgivning enligtandra de behövsom

enskildes adress,ningslagen. Uppgifter inom sjukvården denom
till polismyndig-telefonnummer och arbetsplats får således länmas ut

heten.
enskilda kanOckså hemliga telefonnummer till personerannars

delgivningslagen.andra stycketlämnas med stöd 14 kap. 2 §ut av
föruppgifter samtidigt ha betydelseSamtliga kannämntssom nu

verksamhetsområden denärenden eller uppgifter i skildaandra som
medborgarkontor.vid Destämningsmannen handläggerär ettsom

inte röjafått får han dockuppgifter han del stärrmingsmansomsom av
enligt SekrL.eller utnyttja i något sammanhangannat
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9.1.7 Tillstånd till offentlig användningtillställning eller
offentlig platsav

Vårt förslag: Vid medborgarkontor skall tillstånd enligtett
ordningslagen till offentlig tillställning eller till användning av
offentlig plats kunna beviljas i enklare fall, nämligen särskildanär

för ordningshållning polis eller ordningsvakter inteinsatser genom
behövs.

Vid medborgarkontor skall i de fall det till-även ärett -
offentlig tillställningräckligt anmälan kunna göras.en om-

förslag fråga tillstånd till allmänDäremot läggs inga i om
sammankomst.

förhållandenNuvarande

ordningslagen 1993: 1617,
l99293:2l0,Prop.

SOU 1985:24,
avgifter för vissa ärenden enligtFörordningen 1993:1631 om

ordningslagen,
1993:1633 besiktning samlingstält,Förordningen om av

tivolianläggningar,1993:1634 besiktningFörordningen avom

Allmänt

ordningsföreskrifterförfattningen medförsta generellaDen var
1868. Stadgan till-ordningsstadgan för rikets städer den 24 mars

ordnings-i sekel, innan den allmännalämpades nästan ett ersattes av
för-1956:617 m.fl. författningar den januari 1958. Dessastadgan l

1993:1617fattningar till april 1994, då ordningslagengällde den 1
trädde i kraft.

både lagen 1956:618 allmännaordningslagen har ersatt om
Syftet denoch allmänna ordningsstadgan. medsammankomster nya

föreskrifter tilllagen allmänna ordningsstadgansdelsär att anpassa
lagkravet,regeringsformens bestämmelser normgivningsmaktenom

säkerhetsföre-ordnings- ochdels hålla de grundläggandeatt samman
skrifterna i lag.gemensamen

tidigareoffentlig plats i ordningslagen har detBegreppet ersatt
ordningsstadgan och lagenuttrycket allmän plats i allmänna om
offentlig plats, i densammankomster.allmänna Begreppet nyasom
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uttrycket allmäntidigaredetbetydelsevidarenågot änlagen getts en
ordningslagen.delartillämpningsområdet förplats, avgränsat av

få anordnaförpolismyndighetentillstånd attKraven enav
i huvudsaktillställningoffentlig ärsammankomst ellerallmän en

dockställssådan kravEttoffentlig plats.kopplade till begreppet upp
offentligpåtillställning anordnasdåsituationerandrai några änäven

ordningslagenstycketandra§2 kap. 4plats se
polismyn-anmälan tillmeddet räckerHuvudregeln är att enannars

anordnas påtillställningenellersammankomstendigheten annanenom
§.kap. 5offentlig plats 2plats än en

kravetlagentillämpning utgörför attbegränsningarAndra aven
offentlig.tillställningenochallmänskallsammankomsten vara

tillställningoffentligellersammankomstallmänanordnaAtt enen
ellerpolismyndighetentillståndantingenregelkräver enavsom

sida.anordnarensanmälan från

sammankomsterAllmänna

sådantdemonstration ochsammankomst ettallmänMed avses enen
iupplysningelleropinionsyttringöverläggning,förhållsmöte som

angelägenhet.enskildellerallmännågon
ellerÄven undervisningförhållsföredragochföreläsningar som

ochbildningmedborgerligellerallmänmeddelaför samman-att
medföreställningarlikasåreligionsutövning teater,förkomster avses,

framföra konst-försammankomsterandraoch atteller konsertbio
därsammankomsterandraellergatumusikverk t.ex.närliga

utnyttjas.mötesfriheten
allmännaocksåbehandlasCirkusföreställningar somnumera

föreställningarsådanabetraktadesTidigare somsammankomster.
tillställningar.offentliga

grundlagsskyddadsammankomst ärallmänanordnaAtt enen
demonstrationsfriheterna.ochde s.k.Skyddet mötes-rättighet. avser

ellerdärsammankomst mötes-frågasåledesskallDet enomvara
demonstrationsfriheten utövas.

medskefår baraochi RFreglerasrättigheteri dessaBegränsningar
ellersammankomstenvidsäkerhettillordning ochtillhänsyn

förellersäkerhetrikets attellertrafikentilldemonstrationen,
farsot.motverka en

fattas barafårsammankomstallmäntilltillståndrörandeBeslut en
polischefskarriären.personal iav
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Ojfentliga tillställningar

Offentliga tillställningar omfattas inte RF:s regler ochmötes-av om
demonstrationsfrihet. De kan därför underkastas längre gående
inskränkningar allmänna sammankomster.än

Med offentlig tillställning tävlingar och uppvisningar ien avses
och idrott, danstillställningar, tivolinöjen och festtâg,sport marknader

och mässor och andra tillställningar, inte är attsom anse som
allmänna sammankomster, mannekänguppvisning ellert.ex. en en
bingotillställning. frågaDet tillställningarär typiskt harsettom som
nöjeskaraktär.

Följande offentliga tillställningar kräver normalt alltid tillstånd,
de dvs.äger platsen föroavsett tillställningenoavsett ärvar rum, om

offentlig, den hålls på plats inom elleroavsett utomom annan
detaljplan och den utomhus eller inomhus:ägeroavsett om rum

dans
tivoli
marknader eller liknande nöjestillställningar
tävling eller uppvisning i eller professionell brottning.motorsport

Andra offentliga tillställningar, exempelvis tävlingar och uppvisningar
i och idrott, festtåg, Fisketävlingar ochstörre motionsloppsport större
kräver tillstånd, de offentligäger plats. Annars räcker detom rum

Ägermed amnälan. tillställningen detaljplan ochutomen rum
inomhus, det helt fritt frånär tillstånd eller anmälan.

Polisens prövning ärenden ojffentliga tillställningarav om

Polisens tillståndsprövning det offentligagäller tillställningarnär avser
frågor trafiken och den allmänna ordningen och säkerheten. Denom
innebär prövning anordnarens kvalifikationer, lokalenst.ex. en av
lämplighet, trafikförhâllandena, brandfaran m.m.

Ansökan kontrolleras enligt följande:

ansökningsavgift enligt avgiftsförordningen dvs. polisens rätt att-
avgift för sin handläggning tillstândsärendetta ut en av

tillstånd, anmälan, fritt-
platsen offentlig, detaljplan m.m.-
tidpunkt-
ansvarig-
underskrift.-
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tillställningförelägga den anordnarPolisen har atträtt att som en
någon skyldighet,uppgifter. Polisen har däremot intelämna t.ex.som

nedan,nyttjande offentlig plats setillståndsprövning förvid attav
från kommunen.yttrandenhämta in

vanligtvis indockYttranden tas
motsvarandeellerchefen för ordningspolisenfråninternt:-
räddningstjänsten,och hälsoskyddsnämnden,från miljö-externt:-

från någondet behövs,och,socialtjänsten när annan.

enligt detta schema:prövningenDärefter sker

idelegeringmeddelas enligthinder, får beslutnågraFöreligger inte
arbetsordning.lokal

ochdettasökanden underrättashinder, skallFöreligger ett gesom
Ändrar sökanden såsigyttrande.in medför kommatid attettatt

tillstånd.beviljasföreligger,inte längrehinder
Ändrar avslagsbeslut.meddelas i ställetsökanden,sig inte ett

beslutet.överklagarhurunderrättasSökanden manom
avslagsbeslutet.Länsrätten överprövar

ojfentliga platserAnvändning av

platsdetaljplanelagt område ellerinomoffentlig platsEn somen
med sådanjämställtordningslagen2 §kap.enligt 1kommunen en

intepåmedgivande användas sättmed Polisensfårplats bara ett som
för ellerupplåtitsändamål platsenmed detstämmer överens somsom

vedertaget.inte allmäntär
platsen ochden offentligainkräktaranordningarTypfall som

tillstånddärför kräver är:

korvstånd, glasståndkiosker,
lotteristând
trottoarserveringar
cykelställ
annonspelare

skyltarochmontrar
avfallsbehållare.ochcontainrar

liknandeellersalutorgförsäljningtillstånd föringetbehöverMan
försäljningsplatser.allmännaupplåtnaplatser är somsom

naturlig för detverksamhet ärkanprincip sägaI att somenman
tillständsfri.karaktärområdets äraktuella
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Tillstånd till använda offentlig plats intebehövs helleratt en om
platsen bara i anspråk tillfälligt några timmar och i obetydligtas
omfattning ytan och inkräkta någon tillstånd. Detattutan annans
gäller exempelvis gatuarbeten och kortare tids uppställningen av
fordon. När det gäller kringföringshandel, skall helhetsbedömningen

det fråga försäljaregöras antal på begränsadnär är ett stortom en
plats, på gågata.t.ex. en

Polisens prövning ärenden användning offentlig platsav om av en

Polisens prövning ansökan användning offentlig platsav en om av en
frågor kring trafik och allmän ordning och säkerhet.avser

Ansökan kontrolleras enligt följande:

ansökningsavgift enligt avgiftsförordningen--
upplåtelsetyp av-
offentlig,platsen detaljplan m.m.-

tidpunkt-
ansvarig-
underskrift.-

Finns därvid inget hinder, skall polismyndigheten hämta in yttrande
från kommunen. Avstyrker får tillståndkommunen, meddelasinte

Om kommunensvetorätt. yttrande förenat med villkor, fårär
tillstånd meddelas förenasbara det med dessa villkor.om

Kommunens beslut avstyrka eller tillstyrka ansökan får baraatt en
överklagas i den ordning gäller för kornmunalbesvär, dvs. ingensom
efterföljande sakprövning eller lämplighetsbedömning beslutet utanav

laglighetsprövning förbara närvarande kammarrätten jfr docken -
199495:27. Om polismyndighetens beslut avslå ansökanattprop. en

föranleds kommunen sin får polismyndighetensutövat vetorätt,attav
beslut inte överklagas.

skall inte frågaKommunen höras, det mark förvaltasärom om som
någon kommunen eller kvartersmark sådanän änannanav annan som
avsedd för hamnverksamhet och avsedd i anspråkär är att tassom

enligt nyttjanderättsavtal med kommunen kap.se 3 2 § andra stycket
ordningslagen.

Polismyndigheten behöver inte höra med några andra markägare än
kommunen deras inställning till nyttjandet.om

Innan frågan myndigheten, hämtas dock regel inavgörs ettav som
internt yttrande från chefen för ordningspolisen eller motsvarande.
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polis-tillståndbeslutfattasföreligger,inget hinderOm ett avom
arbetsordning.ilokaldelegationenligtmyndigheten

ochhindretsökandenunderrättasföreligger,hinderOm gesom
Ändrar sökanden,sig intetid.inom visssigtillfällesamtidigt att yttra

överklagarbesked hurfårSökandenansökningen.avslås manom
länsrätten.

Ändrar föreligger,längrehinder inteansökan såsinsökanden att
eller inteföreliggerhinderfrågantillstånd. Ombeslutfattas ett omom
kommu-på Harhörasskall kommunenändringen,oklar efter nytt.är

tillståndsbe-ingå idessatillståndet, skallförvillkorställt uppnen
slutet.

Våra skäl

allmännaärendennågraföramöjligheteringa överVi att omser
medborgarkontor.vidhandläggningtillsammankomster

tillstånd tillärendenenklaredäremotmening börEnligt vår enom
medborgar-vidhandläggasfall kunnai vissatillställning ettojfentlig

särskildainte krävertillställningarsådanagällerkontor. Det som
därordningsvakter ochpolis ellerordningshâllningförinsatser genom

sådanaExempel påallmänhetenför överväger.serviceaspekterna
ellerföreningslokaldanstillställningar imindretillställningar är en

bystuga.
svårdocktillställningarkvalificerade ärGränsdragningen mot mera

tvivelsmâl.idärvid tillämpasbörrestriktiv tolkninggöra;att en
inflytandeavgörande övergivetvis haskallPolismyndigheten ett
ärenden.alla tveksammaskallochtillståndsgivningen, överta

Även bör kunnatillställningoffentlig emotanmälan tasom enen
tillställningarsig härmedborgarkontor. Det rörvid somomett

Syftetordningssynpunkt.frånolägenheterorsakarintegenerellt sett
ochtillställningenfå kännedomskallpolisenanmälanmed är att om

andraeller vidtaordningsföreskriftermeddelabehov kunnavid
börmedborgarkontorvidanmälanåtgärder. En ettemottassom

polismyndigheten.tillvidarealltid sändasdärför
ordningslagenordningsstadganallmännatill såvälförarbetenaI som

polis-ellerkommunenmyndighetvilken närmastfråganhar om -
allmänanspråktillstånd imeddelaskallmyndigheten att ta ensom-

uppmärksamhet.sigtilldragitplatsoffentligeller stor
sålundaföredragandenanförordningsstadgantill allmännamotivenI

f.:1956:143 83prop. s.
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Vid övervägande de skäl, åberopats för de olika stånd-av som
punkterna i denna fråga, har jag kommit till den uppfattningen, att
den lämpligaste lösningen låtaär avgörandet tillkommaatt
polismyndigheten samtidigt tillerkänna vederbörande kommu-men
nala myndighet Omvetorätt. polismyndigheten sålunda finner att

ansökan tillstånd i anspråk allmän plats på häratt ta sätten om
med hänsyn till ordningssynpunkter och trafikförhâllandenavses

icke kan bifallas, bör polismyndigheten tillstånd. Finnervägra
däremot polismyndigheten nämnda synpunkter hinderatt motur
bifall icke skall det åliggamöter, polismyndigheten höra denatt
kommunala myndighet, kommunen bestämt, och, dennasom om
myndighet avstyrker ansökan, skall polismyndigheten icke äga
meddela det sökta tillståndet. Tillstyrkes ansökan bör tillstånd
givetvis lämnas. En sådan ordning för ärendenas handläggning

mig tillgodose såväl synpunkten kommunen bör ha vissattsynes
självbestämrnanderätt de polisära Synpunkterna.som

En motsvarande ordning valdes för ordningslagen,även även om
höjdes för kommunenröster borde för ärendegrup-överatt ta ansvaret

pen.
Frågan torde dock inte ha fått sin slutgiltiga lösning, eftersom

Trygghetsutredningen Ju 1993:05 enligt sina direktiv Dir. 1993:37
friär vidgad rollöverväga för kommunerna det gälleratt nären

tillstånd till upplåtelse gatumark och andra liknande frågor. Någraav
förslag härvidlag har inte lagts fram.ännu

Det finns, vi inom MBK-utredningen, i och för sig flera skälanser
för låta kommunen för ärendenöver ianspråktagan-att ta ansvaret om
de offentlig plats. Kommunen har viktiga uppgifter byggnads-,av
plan-, miljö- och trafiklagstifningens områden och dessutom oftaär

till den markägare Polisens insyn och möjlighet attsom avses.
påverka tillståndsgivningen kan tillgodoses polismyndig-attgenom
heten på kommunen i dagsätt vetorätt.samma som ges en- -

Det emellertid inteär vår uppgift kommunalise-överatt se om en
ring möjlig eller ändamålsenlig.är

Men det finns skäl för kommunalisering, finns det så mycketom en
skäl för låta ärendegruppen i förekommande fall kunnaattmer

handläggas vid medborgarkontor.ett
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explosivabrandfarliga eller9.1.8 Tillstånd handhaatt

varor

fall kunnaskall i enklareVårt förslag: Vid medborgarkontorett
tillstånd hantera explosivaatt varor.ges

förhållandenNuvarande

brandfarliga och explosiva1988:868Lagen varor,om
explosivabrandfarliga ochFörordningen 1988:1145 varor,om

198788:10l.Prop.

Allmänt

brandfarliga ellerimportgäller hantering eller1988Lagen av
bränderorsakarsyfte hindraexplosiva Dess är attatt varornavaror.

och begränsa skadorförebyggaoavsiktliga explosionereller samt att
hanteringexplosion vidbrand ellereller egendompå liv, hälsa genom

varorna.av

Tillstånd m.m.

tillstånd.krävseller explosivabrandfarligafå hanteraFör att varor
tillståndFrågor prövasom

i regelbrandfarliga kommunen,i fråga genomvaror avom-
räddningsnämnden,i samarbete medbyggnadsnärrmden

nämligenmyndighet,statligexplosivafrågai varor enavom-
Sprängänmesinspektionen.ellerpolismyndigheten

innehållatid ochtill vissfallskall i varje begränsastillståndEtt en
ochfrån brand-nödvändigaförutseskande villkor ex-varasom

Tillståndsmyndighetengiltighetstid.plosionssynpunktundertillståndets
till-villkor underändradeellerföreskrivabehövsfår det nyaom

giltighetstid.ståndets
före-lagen eller ibestämmelserna ifår återkallas,tillståndEtt om

ställtseller villkormed stöd dennaskrifter meddelats somavsom -
iakttagits, ellerharavseende inteväsentligti någoti tillståndetupp --

från brand- ellerbetydelseväsentligfalli någotdet ärannat av
explosionssynpunkt.
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chefen förByggnadsnärrmden räddningsnänmdenskall alltid höra
hantering ellerräddningstjänsten till förvaring,innan tillståndden ger

Beslutetförsäljning brandfarlig brandfarligteller ärrme.ettav en vara
lämnarhandlingar sökandenoch yttrandet första hand degrundas i

tillståndtillstånd. Ett beslutatin tillsammans med ansökningen om
med någonnämnden tillsammansgäller emellertid först sedan

godkäntstället ochföreträdare för räddningstjänsten företagit syn
vissainte. FörNågon vandelsprövning sökandendetsamma. görsav

på åtminstonebensinstationer, ställs dock kravanläggningar, attt.ex.
uppgiften.förpå platsen särskild kompetensharperson enen

sökandensådana uppgifterPolismyndigheten skall hämta in somom
explosivaförmåga handskas medmöjligt bedöma hansdetgör attatt

kännedombör ha tillräckligmed tillräcklig aktsamhet. Han omvaror
Likaså börförvaringgäller vid inköp,de regler etc.transport,som

handhavandet och .hurde risker finns vidkänna till mansompersonen
referens-för bedömningen fåsUnderlagundviker dem. genom

kursintygundersökning, etc.
ansvariggodkännandeuppfyller villkoren förDen somsom
tillstånd.försprängbas uppfyller villkorenellerarbetsledare även

i sprängteknik till-har genomgått grundkursLikaså kan den som en
längrekortare praktisk erfarenhet eller enbartmed ensammans

likvärdig hantering ofta få tillstånd.praktisk erfarenhet av
Arbetarskyddsstyrelsenhar i samråd medLantbruksstyrelsen

skogsbrukare.rikstäckande utbildning för jord- ochanordnat en
kompetenskravArbetarskyddsstyrelsensinnebärUtbildningen ävenatt

uppfyllda.sprängbasför behörigheten äratt vara

Tillsyn

efter-tillsynenSprängämnesinspektionen centraladen överutövar
meddelatsoch villkorlagen föreskrifterlevnaden och de somav av

stöd den.med av
På det lokala planet tillsynenutövas

nämnder i kommunendefråga brandfarliga den elleri avom varor-
för räddningstjänsten ochsom svarar

polismyndigheten.frågai explosivaom varor av--
handlingarupplysningar ochfå deEn tillsynsmyndighet har rätt att

de områden,tillträde tillför likaså tillbehövs tillsynen, rättsom
hanteringensamband medanvänds ilokaler och andra utrymmen som

brandfarliga och explosiva varor.av
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förelägganden och förbud behövsmeddela defår vidareDen som
villkor har meddelats medföreskrifter ellereller deför lagenatt som

med vite.sådant beslut får förenasefterlevas. Ettskallstöd lagenav

Avgifter

verksamhet enligt 1988myndigheternaskommunalaAvgifter för de
kommunen.års beslutaslag av

avgiftsför-tillämpasmyndigheternas verksamhetstatligaPå de
1992: 191.ordningen

Ansvar

brytervårdslöshetelleruppsåtligenDen mot t.ex.grovavsom
eller tillenligt lagen till bötertillstånd dömsiföreskrifterna ett

år.fängelse i högst ett

Sekretess

befattning medtagitinnebär dengäller. DetTystnadsplikt ettatt som
utnyttjaröja ellerobehörigen fårårs lag intei 1988ärende avsessom

driftsförhállanden.nâgonsaffárs- ellererfaritdärvidvad han om
SekrL.i ställetenligt lagen tillämpasverksamhetdet allmännasI

Överklagande

överklagas hosnämndkommunaltillståndbeslutEtt enavom
kammarrätten.får överklagas hosbeslutLänsstyrelsenslänsstyrelsen.

tillstånd.beslutnämndensfår överklagaSprängämnesinspektionen om
Sprängäm-får överklagas hostillståndbeslutPolismyndighetens om

får inte överklagas.beslutInspektionensnesinspektionen.
in-tillståndsärenden,beslut iSprängärnnesinspektionens som

kammar-får överklagas hosinstans,förstaharspektionen prövat som
rätten.
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Våra skäl

har viktiga uppgifter byggnads-,Kommunen plan- och miljölagstift-
ningens områden och dessutom för räddningstjänsten.ansvarar

Kommunen har också redan i dag för tillståndsprövningenansvaret
i fråga hantering brandfarliga ämnen.om av

När det gäller de brandfarliga eller gällerämnena att ettvarorna
tillstånd inte kan meddelas och börja gälla enbart på de handlingar och

uppgifterandra sökanden åberopar. Företerädare för densom
beslutsansvariga nämnden och för räddningstjänsten måste nämligen
efter förtillståndsbeslut, det skall få tillämpas, företa påett att syn
stället och godkänna detsamma. Det gäller enklare ärenden,även t.ex.

någon tid kanske iunder samband med ransonering ellerom en en-
något skäl önskar förvara mängd bensin istörreannat ettav en-

förråd ieller Tillståndspliktig volym det gällerär, närett garage.
bensin, liter eller50 Att måste ske förplatsenmer. en syn
förvaringen enklare tillståndsärenden inte in igör ävenatt passar en
medborgarkontorsverksamhet.

Vi avstår därför från föra fram förslag frågai ärendenatt om som
brandfarligarör varor.

När det gäller ärenden explosiva kan påexempelämnenom som
enklare fall tillstånd till innehav ansökningar frånnämnasav m.m.
sådana jord- eller skogsbrukare har gått i den särskildasom genom
utbildning anordnas Lantbruksstyrelsen i samråd medsom av
Arbetarskyddsstyrelsen och innebär kompetenskraven förattsom
behörigheten uppfyllda.sprängbas Det kan för dennaäratt vara grupp

förvaragälla tillstånd till köpa eller explosiva ämnen.att t.ex.
Sådana enklare ärenden bör också kunna handläggas vid ett

Polisens för ordning säkerhetmedborgarkontor. och kanansvar
tillsgodoses alla tveksamma eller komplicerade ärendenattgenom
handläggs i samråd med polismyndigheten modermyndigheten.
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9.1.9 Spränglov

Vårt förslag: Vid medborgarkontor skall platsbestämtett ett
tillstånd till sprängning få beviljas i de enklare fall där spräng-en
plan inte behöver upprättas.

frågaDet sprängningsarbetenär där risken för skador påom
omgivningen ringa, sprängning åkerär ellert.ex. stenarav
liknande.

Bara den redan har tillstånd till innehav, förvärv ochettsom
förvaring explosiva får sprängtillstånd.ettav varor ges

förhållandenNuvarande

Ordningslagen 1993:1617, 1992931210,prop.
Lagen 1988:868 brandfarliga och explosivaom varor,
Förordningen 1988:1145 brandfarliga och explosivaom varor,
Plan- och bygglagen 1987: 10,

byggförordningenPlan- och 1987:383,
Boverkets byggregler BFS 1993:57,
Riksbehörighet för ansvarig arbetsledare Boverkets allmänna råd
1990:1,
Arbetsmiljölagen 1977: 160,1
Arbetsmiljöförordningen 1977: 1166,
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelser AFS 1986: 14 med föreskrifter

sprängarbete och AFS 1986:17 föreskriftermed bergarbete,om om
66:Svensk Standard SS 460 48 Vibration och Riktvärden förstöt-

vibrationersprängningsinducerande i byggande.

Allmänt

Enligt 3 kap. 6 ordningslagen§ får sprängning inom detaljplanelagt
område inte polismyndighetens tillstånd. Tillstândskravetäga utanrum
gäller oberoende sprängningen inomhus, under jordägerav om rum
eller utomhus. Kravet gäller också oberoende marken iärav om
privat, kommunal eller statlig eller innehav.ägo

Polismyndighetens begränsas till fråganprövning huruvidaatt avse
föreliggerhinder med hänsyn till trafiken eller till allmän ordning och

säkerhet § första stycket.3 kap. 14 Omständigheter och förhållanden
det ankommer någon beakta, sprängningenatt Lex.som annan om
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säkerhetsriskinnebäri siginteolägenhetsanitärorsakakan ensom
bedömning.polismyndighetensutanförfallerordningsstörning,eller

olikamängdinnefattarsäkerhetordning ochallmänUttrycket en
vidskall beaktapolismyndighetenomständigheterochfaktorer som

omgivningen ochförstörninggradentillståndsprövningen, t.ex. av
lämplighet.personligasökandens

ansvarigför dengäller ärpå kompetensSärskilda krav som
fårsprängningarvissa ävenFörsprängbas.ellerarbetsledare typer av

arbets-underbyggnaden godtasteoretiskadensaknarden somsom
skador påfördär riskenpå åkerförledare, spränga stenattt.ex. en

ringa.omgivningen är
explosiva ärförvaringochförvärvtill innehav,Tillstånd varorav

sprängning.tillstånd tillförförutsättningalltid en
polisdistrikt däri detpolismyndighetenTillståndsmyndighet är

utföras.skallsprängningen
och1992:191avgiftsförordningenibestämmelsernatillämpasHär

enligtärendenför vissaavgifter1993:1631förordningeni om
ordningslagen.

Handlâggningsrutiner

RPSblankettsärskildpåsprängningtilltillstånd görsAnsökan enom
särskildsprängplanbifogasvissa fallskall iansökanTill523.1. en

RPS 523.4.blankett
tillansökanin sinlämnarpersonligensökandenvanligtDet är att

polismyndigheten.
granskningteknisknågonintebehöver göraPolismyndigheten av

säkerställskrävsvaduppfyllerteknisktdenAttsprängplanen. som
minstskall haplanenharden upprättat sammaatt somgenom

underlagskallPlanenarbetsledare.ansvarig ettkompetens gesom en
kanåtgärdervilkabedömningpolismyndighetensför ansessomav

ochordningtill allmäntrafikentillmed hänsynnödvändiga samt
säkerhet.

uppgifterinnehållaskallansökanEn om
tillståndet söks,tidför vilkensökande,är somvem som-

gälla,skalldetvilka kommunervilken ellerinom-
sprängarbetet,medändamålet--

byggherre,sprängarbetet,förplatsen-
sprängarbetet,utföraskallsomvem--

krävs,marklovellerrivnings-huruvida bygg-,-
sprängplan,-
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sprängbas ocharbetsledare, arbetsledare,ansvarig ersättareannan-
för sprängbas.

detaljplanelagda kontaktasvilka områdenfå uppgiftFör äratt om som
området kantillståndspliktigai kommunen. Detbyggnadsnämnden

föreskrifti lokallokal ordningsstadga ochutvidgat i enenvara
ordningslagen.utfärdad med stöd av

arbetsledares, sprängbasensarbetsledarens,ansvarigeDen annan
kontrollerassprängbasen kompetensföroch ersättarens attgenom

referenser.eventuellapraktikintyg ochin kursintyg,kräva
belastningsregistret och centralaochRegisterslagning i person-

beträffande sökandebelastningsdelkörkortsregistrets ärgörs som
sprängbasarbetsledare,ansvarig arbetsledare,enskild annanperson,

skalli register,någon förekommerför sprängbas. Omoch ersättare ett
med beslutsfattaren.rådgörahandläggaren

intehuvudregeltillämpaskörkortsregistretdet centralaI som
uppgifter sådanadock förUndantagsekretessbestärrtrnelser. görs om

1976:511stöd lagenskett medomhändertaganden omavsom
uppgiftersådanaFörberusadeomhändertagande personer m.m.av

gällerSekretesskap. 18 § SekrL.sekretessprövning ske enligt 7skall
enligt kap. 157även

polis-polisregister enligtbelastningsregistretoch ärPerson ett
registerlagstiftningen.

§ SekrL.behandlas i kap. 17i registret 7för uppgifterSekretess

Remisser

ochupplysningarhämta infinnaskan behovvissa fallI attav
myndigheter.från andrayttranden

Räddnings-remissinstanser kansådana nämnasexempelSom
Polisen,lokalt inomi kommun,gatukontorVägverket,nämnden,

hammnyndighet,Sjöfartsverket,Banverket, SJ,Luftfartsverket,
byggnadsnämndochi kommunmiljöförvaltningsjöpolis, samt

sprängsakkunnig.

eller bifallAvslag

ellerarbetsledareansvarigavslås,tillståndansökanEn enom enom
sprängbasförellersprängbaseller ersättarearbetsledare enenannan

funnitintepolismyndighetenocherforderlig kompetensharinte om
vederböranden.ändå godtaskäl att
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pålitlig och ordentligavslås också, vederbörande inteDen årom
allmänmed hänsyn till trafiken eller tilleller det i övrigt krävsom

säkerhet.ordning och
RPSsprängning skall utfärdas på särskild blankettTillstånd till

gäller omedelbart, intePolismyndighetens beslut523.2. annatom
beslutas.

överklagas polismyndighetenskap. 26 § ordningslagenEnligt 3
till länsrätten.beslut

Våra skäl

9.1.8 vianförts under 9.1.7 ochskälAv attansersom nysssamma
kunna handläggas vid med-sprängning börvissa ärendenäven ettom

borgarkontor.
har sådan frekvensärendegruppenfrågaEn är numera enomannan

medborgarkontor.den tillidé föradet längre överär ettattstoratt
ansökningaruppfattning har antaletpolismyndighetersEnligt flera

ansökningsavgiftendrastiskt, sedansprängningstillstånd minskatom
finnskronor.från 150 kronor till 750 Detjanuari 1994 höjdesden 1

söker spränglov.där praktiskt ingen längrepå distriktexempel taget
ha minskat.dock knappastAntalet utförda sprängningar antas

förslag här.dock fram vårtVi lägger

Socialförsäkringsområdet9.2

Bakgrund9.2.1

Organisation m.m.

förvaltningsmyndighet förcentralRiksförsäkringsverket RFV är
förordningenanslutande bidragssystemsocialförsäkringen och

Riksförsäkringsverket, ändradinstruktion för1988:1204 med senast
1994:1295.

sjukvårdsersättning,ingår lagstiftningenverksamhetsområdetI om
förtidspension,ålderspension,föräldrapenningförmåner,sjukpenning,

folkpensionsförsärskildahandikappersättning,efterlevandepension,
barnfamiljerbidrag tillarbetsskadeförsäkring,delpension,mâner,

dagpenning ochutbildningsförmânerutbetalning vissaliksom samtav
till värnpliktiga.farniljebidrag
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Den allmänna försäkringskassan regionalt och lokalt försvarar
administrationen socialförsäkringen.av

För varje landsting för varje kommun,samt inte hör till någotsom
landsting, skall det finnas allmän försäkringskassa. En allmän för-en
säkringskassa skall inrätta lokalkontor i den omfattning det bedöms
erforderligt 18 kap. 1 § AFL. Enligt Riksförsäkringsverkets före-
skrifter skall det finnas centralkontor och iett varje kommun minst ett
lokalkontor. Om det finns fler än lokalkontor i kommun,ett skallen
varje lokalkontorsomrâde omfatta eller flera församlingar. I övrigten
ankommer det på försäkringskassans styrelse besluta kontors-att om

RFFSnätet 1987:6.
Det varje försäkringskassaär beslutar hur centralkontorensom om

skall organiseras. Försäkringskassan beslutar också lokalkonto-över
indelning.rens

Lokalkontoren är regel indelade i sektioner. Vid de mindresom
lokalkontoren kan sektionerna förenade. Det förekommer ocksåvara

lokalkontoren inrättar filialer.att Utgångspunkten lokalkontorär att ett
skall ha i princip heltäckande försäkringskompetens ochen varjeatt
kontor skall ha tillräcklig bärkraft för med kunnig personal ochatt
teknikstöd fullgod service inom hela försäkringen. Principenge en har
emellertid helt nyligen kommit i frågasättas med hänsynatt till det
rådande ekonomiska läget. Vi återkommer till detta längre fram.

Riksförsäkringsverket tillsynsmyndighetär deöver allmänna
försäkringskassorna 18 kap. 2 § AFL.

Uppgifter

En försäkringskassas uppgifter omfattar socialförsäkringen och de
anslutande bidragssystemen. Försäkringskassans uppgifter spänner
därmed över fält. Här skall endastett stort kortfattad beskrivningen
lämnas.

Försäkringskassan beslutar arbetsförmâgans nedsättningom rättger
till sjukpenning. Försäkringskassan fastställer och betalar ersättningut
för vuxentandvârd till privata och offentliga vårdgivare.

Försäkringskassan kan hjälpaäven till med rehabiliterande åtgärder
i syfte återge den har drabbatsatt sjukdom sin arbetsförmågasom av
och förutsättningarna försörja sig självatt arbete. Underegetgenom
sådan tid kan också sjukpenning betalas inte nedsättningenut om av
arbetsförmågan bli beståendeantas avsevärd tid. I så fall kanen
försäkringskassan i stället besluta sjukbidrag till den sjuke.om
Bedöms nedsättningen arbetsförmågan bli varaktig, kan det bliav
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småningomsåFörtidspensionen ersättsförtidspension. avfråga om
ålderspension.

inkornstprövadeolikamedkompletteraskanPensionsförmânerna
bostadstillägg.bidrag, t.ex.

beviljaskanarbetstidsinminskaönskar61-64 årålderniDen som
försäkringskassan.delpension av

havande-kvinnorgravidatillerkännavidarekanFörsäkringskassan
försäkringskassanfödelse kanmed barnssambandIskapspenning. ett

sjukasittvärdabehöverförälderOmföräldrapenning.betala enut
betalaförsäkringskassan utkanarbeta,inte kandärförochbarn

föräldrapenning.tillfällig
barn-förlängtbarnbidrag,ocksåbeslutarFörsäkringskassan om

förochadoptionvidbidragflerbarnstilläggoch samtbidrag om
adoptivbarn.

träderochbidragsförskottförsäkringskassanbeslutarVidare om
tillett visstuppgårinteunderhållsbidragfastställtdärmed in ettom

underhållsskyldig. Förden ärbetalaseller intebelopp somav
försäkrings-försöksverksamhetbegränsadinärvarande omprövas en

viduppgifternuvarandekommunernasskallframtiden överikassan ta
till barn.underhållsbidragfastställande av

försäkrings-ocksåm.fl. beslutasbarnfamiljertillBostadsbidrag av
kassan.

arbetsskadeförsäkringen1976:380lagentillämpningMed omav
sjukvårdsförmåner,sjukpenning,beslutaförsäkringskassankan om

dödsfall.vidersättningochlivränta
olikautbetalningarockså vidmedverkarFörsäkringskassan av

arbetslöshetser-beslutar,m.fl.myndigheter t.ex.andraförmåner som
arbetsmarknadsstöd.kontantochsättning

förslagAktuella

följandeMBK-rapport typersini att avföreslogStatskontoret
medborgarkon-viderbjudaskunna ettbordeförsäkringskasseärenden

tor:

blanketter,mottagningochutdelninginformation avAllmän samt
inkomständring,bidragsförskott,ochbostadsstödrörandeärenden

för-sjukanmälningar,förmåner,tillkoppladeskattefrågorvissa
sjukpen-ochföräldrapenningikvarvarande dagarfrågningar om

ersättning.utbetaldintygstorlek, överningens
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CivildepartementetsI 1993:67Ds dessa exempelrapport tas
lämpliga ärendetyper igen.upp

sittI yttrande Statskontoretsöver konstaterade RFVrapport att rena
expeditionsuppgifter redan i dag svårighet kan förasstörreutan över
till kommunalt medborgarkontor. detNär gäller informationett strök
RFV under särskild hänsyn måste till riskerna för felaktigaatt tas att
uppgifter kan leda till skadeståndsanspråk. övrigtI ansåg RFV de
föreslagna ärendetyperna så allmänt hållna de innefattade såväl rena-
expeditionsuppgifter myndighetsutövningsuppgifter det intesom att-
fanns anledning kommenteranärmare dem.att

I yttrande Civildepartementetsöver redovisade emellertidrapport
RFV några arbetsuppgifter skulle kunna komma i fråga för attsom
föras från allmän försäkringskassaöver till medborgarkontor avetten
den föreslagna kommunala typen. Av de uppgifter RFV föreslog är
det bara ärenden bostadsstöd innefattaom momentsom synes av

Övrigamyndighetsutövning. föreslagna uppgifter saknar myndig-
hetsutövning.

Följande arbetsuppgifter inom sjuk- och föräldraförsäkringsområdet
angavs:

l Att viss allmän vägledning lämna ochsamtge en ta emot
uppgifter sjuk- och föräldraförsäkringarna. I svårare fall kanom
hänvisning till eller kontakt med försäkringskassanrätt person

viktig uppgift för medborgarkontoret. För kunna utföraen attvara
uppgifterna fordras tillgång till ADB-register.

2 lämna första informationAtt olika stöd finns ien om som
anslutning till utbildning och rehabilitering hänvisningsamt att ge
till andra myndigheter har motsvarande iettsom ansvar samman-
hanget.

3 handläggaAtt resebeställningar för den beviljats utbild-som
ningsbidrag.

Följande uppgifter inom pensionsområdet angavs:

Information, vägledning och hänvisning.

Följande uppgifter inom bidragsområdet angavs:

l Mottagande anmälningar ändrat utbetalningssättav om -
anvisning till konto eller ändring konto det gällernärav --
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bidragsförskott,m.fl. ochbarnfamiljertillbostadsstödbarnbidrag,
värnpliktiga.tillfamiljebidragunderhållsbidrag samt

bostadsbidrag.besluttillanslutninghantering iViss2 om

urvalför vårtNågra principer

imedborgarkontorenmed bl.a.haftMBK-utredningenkontakterI de
generalistförförslag lämnatsdelharoch FrämstaArjeplog enen

område. Somförsäkringskassansförvaltningsuppgifter inomlämpliga
exempel kan nänmas att

pensionkontrolluppgiftlämna ut om
skatteavdragjämkningverkställa av

uppgiftoch lämnaändrad inkomstoch registrera ut omemotta
inkomstregistrerad

förkvarvarandeellerförbrukadeantaletuppgiftlämna ut om
äldrapenningdagar

ersättningsfallhistorikbild överlämna ut en
sjukperioderintyglämna överut

pensionersättningkontrolluppgift på änlämna ut annan
aktuellförfrågningarvidutbetalningaruppgiftlämna om enut om

inteellerbetalatsharersättning ut
utlandsintygutfärda

uppgifterutlänmandehuvudsakligenförslagenangivnaDe avavser
följande förslagenI demyndighetsutövning.omfatta inte omoch av

barabehandlavikommergeneralistuppgifter för attlämpliga en
intygskattejämkning ochskatteavdragändratärenden omomom

Sverige.försäkring i
handläggamöjlighetergeneralistsfrågan attgällerdetNär enom

vilkalagförslagi vårthar angettuppgifterna nämnts,övrigade som
myndig-tillgång tillförutsätteruppgiftenförutsättningar omsom -

kortnågotvill dockgälla. Vifall böri såADB-registerhetens -
serviceuppgifterna.föreslagnadedelberöra aven

förbrukadeantaletbildskärmfråninformationmuntliglämnaAtt om
Uppgiftendagligen.förekommerföräldrapenningdagarresterandeeller

förbehållmedlämnasalltid attbörupplysningenenkel enomär men
dagarsamtligaochförekommakanuppdateringeni attfördröjningviss

redovisade.intedärför är
själv-i deninkornstuppgifterförtrycktamedFörfarandet m.m.

detmedförlämnarSkattemyndigheten attdeklarationsblankett utsom
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inte längre framstår lika aktuellt lämna kontrolluppgifteratt utsom om
pension och andra skattepliktiga ersättningar.

Även de nyligen genomförda förändringarna i fråga förfarandetom
för anmälan ändrad sjukpenninggrundande inkomst medförom att upp-
giften och registrera sådana anmälningar inteatt ta längreemot
framstår särskilt angelägen anförtro generalist vidattsom etten
medborgarkontor. Härtill kommer registrering sjukpenninggrun-att av
dande inkomst bara kan det lokalkontorgöras där ärav personen

Ändringarnainskriven 3 kap. 13 § AFL. innebär i huvudsak att en
amnälan ändrad inkomst normalt skall igöras sambandom numera
med ersättningsfall. Vid ersättningsfall skall dessutomett relativtett en
ingående prövning den lämnadegöras uppgiften skall läggas tillom
grund för ersättningen eller inte. Det prövningär vi i MBK-en som
utredningen alltför komplicerad för medborgarkontor-anser vara en
sverksarnhet. Prövningen dessutomär regel förbunden medsom
överväganden huruvida andra insatser för den sjuke behöver sättasom
in.

Intyg utbetald sjukersättning elleröver ersättning emeller-ärannan
tid tjänst den enskilde ofta efterfrågar bl.a. för kunna företeatten som
för sin ersättningsrätt från a-kassa.

Det också uppgift mycketär väl kan anförtros generalisten som en
vid medborgarkontor. Vi dock med hänsyn till risken för in-ett anser
tegritetskränkningar s.k. historikbilder samtliga utbetaldaöveratt
ersättningar inte bör tillgängliga för generalist. Det kanm.m. vara en
visserligen försvåra generalistens intygsgivning den begäratt som
intyget osäker på den aktuellaär anmälningsdagen fungerar som
sökord, sådan historikbild framstår enligt den bedömning vimen en

alltför integritetskänslig. Vi hållergör alltså här fast vid detsom
restriktiva traditionellt tillämpassynsätt på uppgifterna i fråga,som

del dem ochi för sig kan framstå tämligen banala.trots att en av som
det lagförslagI lämnar har vi också förordat regel begränsaren som

generalistens tillgång till personuppgifter till enbart sådana hansom
behöver för kunna utföra tjänsten fråga.iatt

Enligt de föreskrifter Riksförsäkringsverket meddelat för de lokala
verksamhetförsäkringskassornas RFFS 1987:6 skall varje lokalkon-

och ñlialkontor haäven i princip heltäckande försäkringskom-tor en
l det ansträngda ekonomiska läget pågår emellertidpetens. nu

diskussioner inom verket låta lokalkontoren inom län haatt ettom en
något varierad kompetens. Som resultat denna diskussion kanett av

tänka sig mindre frekventa fortsättningsvisärenden kommerattman
handläggas bara vid vissa kontor, bl.a. för säkerställa kompe-att att

hos personalen.tensen
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medborgarkon-vidgeneralistföreslårvi ettärendenDe att ensom
såledesskallräkningförsäkringskassansförhandläggafåskall avtor
frekventa.ocksåbeskaffenhetenkelinte bara utanskäletdet avvara
generalis-försäkringskassa måsteuppgifter förutförakunnaFör att en

ADB-system.till kassanstillgånghaten
framgåskallocksåförslagvårtenligtutgångspunktVår avsom-

skallmedborgarkontor integeneralist vidförsökslagen är ettatt en-
förbehöverhonellerde hanuppgifter attandra äntillgång till

tillämpasbehörighetssystemarbetsuppgift. Detsinutförakunna som
på sådant sättockså uppbyggtsocialförsäkringsområdet attärinom

fårhandläggarenbegränsaskan atttill ADB-systemettillgång genom
genomförandetunderlättarDettransaktionskodef .vissatillgång till

förslag.våraav

barnfamiljertillBostadsbidrag9.2.2

skall ibarnfamiljertillbostadsbidragBeslutVårt förslag: om
medborgarkontor.vidgeneralistfattaskunna ettfallenklare enav

förhållandenNuvarande

bostadsbidrag1993:737Lagen om
27391993Bostadsbidragsförordningen

bostadsbidrag1993:7RFFSföreskrifterRiksförsäkringsverkets om
beräkning1993:8RFFSföreskrifterRiksförsäkringsverkets avom

bostadskostnad

barnfa-tillbådelämnasbidraginkomstprövatBostadsbidrag är somett
denmåstebostadsbidragfåFörbarn.tilloch attmiljer utanpersoner

Sverige.ifolkbokfördochsökande bo vara
försärskild bidragdelsbestårbarnfamiljertill ettBostadsbidrag av

delsfamiljen,iantal barnmed ettvarierarbarnhemmavarande som
Makar,bosatt.sökandendärbostad ärför denkostnadernatillbidrag

bostadskost-tillbidragfår barabarnensamståendeochsambor utan
naden.

beroendebostadsbidraget ärStorleken av
sammansättning,hushållets1

ochinkomstenbidragsgrundandeden2
bostadskostnaden.3
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Ett beslut bostadsbidrag gäller normalt tills vidare inteom om
särskilda skäl talar för begränsad tid. De bidragsgrundandeen
förhållandena uppdateras sedan fortlöpande den fårattgenom som
bidrag anmäler ändrade förhållanden till försäkringskassan och ansöker

ändring bidraget. Uppdatering sker också efterkontrollom av genom
försäkringskassan.av

Det ankommer på den handläggande tjänstemännen ställningatt ta
till flertal frågor i samband hushållets sammansättning skallett att
bestämmas. För hushåll barn, dvs. två makar, två sambor ellerutan
endast uppgiften förhållandevisär enkel. Gruppen bamfa-en person
miljer behöver dock, med hänsyn till bidragets storlek varierar,att
delas in i

barnfamiljer1 med hemmavarande barn och
2 barnfamiljer med barn tidvis boende hemma.
Avgörande för den frågan vid vårdnadär barnett.ex. gemensam var
folkbokfört. andra fallIär vårdnad bl.a.än vårdnadenärgemensam

och det varaktiga sammanboendet avgörande faktorer. Det finns fler
faktorer hänsyn till exempelvis vid skolgång och vård utanföratt ta
hemmet familjehemsvistelse.och vid

Sättet beräkna inkomst vid prövning till bostadsbidragrättatt av ses
för närvarande Enligt nuvarande regleröver. skall dock prövningen

bidragsgrundandeden inkomsten den aktuella inkomstengöras motav
beräknad för månader12 framåt och inte tidigare denmotsom
taxerade inkomsten året före bidragsåret. Förvärvsinkomsten, dvs.
inkomst tjänst och näringsverksamhet, skall med vissa undantagav
beräknas efter grunder enligt kommunalskattelagen.samma som
Inkomst kapital skall i huvudsak beräknas efter grunderav samma som
enligt lagen statlig inkomstskatt. På försäkringskassan ankommerom
det bedöma rimligheten sökandens inkomstuppgifteratt attav genom
exempelvis jämföra med tillgängliga uppgifter sökandens taxeradeom
inkomst, från sökandens sjukpenninggrundande inkomst ieller
förekommande fall med uppgifter från pension.

Till varje sökandes förvärvsinkomst skall läggas övrigavissa
inkomster sökanden kan ha, sjöinkomst och studiemedel it.ex.som
form studiebidrag. I del fall får också hushållets förmögenhetav en
beaktas vid bestämmandet bostadsbidraget.av

Bostadskostnaden beräknas på skilda för olika boendeforrner.sätt
frågaI hyrd bostad bostadskostnaden den avtaladeärom en

månads- eller årshyran inklusive uppvärmningskostnader. Obligatoris-
ka avgifter ingår i den avtalade hyran räknas också delsom som en av
hyreskostnaden de gäller alla hyresgäster. För s.k. kallhyraom
tillämpas vissa schabloner vid beräkningen.
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fastställdaföreningenbostadskostnaden denbostadsrättFör är aven
förlån tagitsuppvärmning. Harförkostnaderinklusiveårsavgiften

räntekostnadenfår 70bostadsrättenförvärv tasprocent upp somavav
för lånet ochhar lämnatsbostadsrättenbostadskostnad pantsomom
obligatoriskaBeträffandebetalning.utebliveni vidkan mättas

reglergälleruppvärmningförkostnaderavgifter, somsammam.m.
bostad.hyrdför en

förbostadsmåhus inrättatbostadskostnad förSom ett eget ensom
avdragefteri fastighetenlånenfamilj räknas 70 räntorprocent av

fastighetsskattentomträttsavgälden,70räntebidragför samt procent av
enligtdriftskostnader görsBeräkningendriftskostnaderna.och enav

schablon.
andelshusbostad iförochlantbruksenhetsmåhusFör ett enen
särskildabostad gällerför friflerfamiljsfastigheteller i samten egen

beräkningsgrunder.
fall,delminskas iskallbostadskostnaden t.ex.beräknadeDen en

och hyranhandi andra ärhyrsmöblerad ellerbostaden hyrsnär
inneboendetillhyrsfleraellerellerför hög utuppenbart när ett rum
situationer.likandeochbostadenbedrivs inäringsverksamheteller när

skallvilka belopptillställningtagithandläggarenSedan väl som
beräkningen. Denskerbostadsbidrag,tillförgrundtill rättenläggas

barn.hushållförbarnfamiljer ochförpå olika utankonstruerad sättär
emellertidingårrutinenkomplicerad. IförhållandevisBeräkningen är

tillprövningsininskränkakanhandläggareninnebärdatorstöd. Det att
skerbidragetberäkningenSjälvafaktorerna.bidragsgrundandede av

under-Beslutetautomatiskt.skrivsbeslutvareftermaskinellt, utett
inte.tecknas

förhållandevis vanligtdetin,har hämtatutredningen ärEnligt vad
vidstorlek redanbidragetsbeskedpreliminärtsökanden ett omatt ges
degäller baradetförbehållmedansökningstillfället, att omommen

godtas.har lämnatsökandenuppgifter
kontrolle-bostadsbidragärendenkontrollutredning ochFör omav

bostadskost-uppgifterpersonuppgifter,bostadsbidragsregistrets omras
sjukförsäkringsregistretoch samtpensions-medinkomsternad och

register.studiestödsnämndenscentralamed
hjälpmedbostadsbidragsärendeenkeltdåhandläggsHur avett

datorstöd
frågadet intefyra ärtransaktionerfembehövsDet om enom

sökandenbostadsbidragsärende närbeslut ifattabarnfamilj för ettatt
hyreslägenhet.ibor en

Kontrollregistrering. görs mottransaktionenförsta ärDen en ren
frånansökningarregister. Baraförsäkringskassans sompersoner

därmed registreras.kanlokalkontoretaktuellatillhör det
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Den andra transaktionen innefattar registrering beräknadav
inkomst. Någon kontroll andra register skermot inte.

Den tredje transaktionen innebär registrering barnensen av person
och barnetnummer är s.k. umgängesbarn.om ett Kontroll görs mot

försäkringskassans bidragsregister för sökandenatt uppbärse om
barnbidrag för barnet eller inte.

Den fjärde transaktionen är registrering hyresuppgiften.en av
Den femte transaktionen självaär beslutet beräknas maskinellt.som

Handläggaren skall bara lägga in från vilken tidpunkt beslutet gäller.
På handläggaren ankommer det göra rimlighetsbedömning,att en
vilket innebär denne måste ha vissatt känsla för vaden är ettsom
realistiskt belopp.

Våra skäl

Bostadsbidrag till barnfamiljer mil. bestäms bidragsgrundandetreav
faktorer: hushållets sammansättning, den bidragsgrundande inkomsten
och bostadskostnadens storlek.

De uppgifter sökanden lämnar beträffande de bidragsgrundandesom
faktorerna skall kontrolleras handläggaren, innan beslut fattas.av
Denna kontroll kan både omfattande och kompliceradvara och även
kräva kännedom destor bestämmelser reglerarom tillrättensom
bostadsbidrag.

Även till okompliceratett bostadsbidragsärendesynes kan innehålla
sådana uppgifter endast handläggaresom väl insattär ien som
reglerna för bostadsbidrag kan bedöma på riktigtett sätt.

Det finns emellertid hel del situationer där någonen närmare
prövning de uppgifter sökande lämnar inte framstårav befogad.som

Hushållets sammansättning kan visserligen i del fall innebäraen att
handläggaren måste ställning till del kompliceradeta frågoren rörsom
barnets vistelse. Han eller hon måste också i många fall vara upp-
märksam sådana faktorer barnens ålder nära 18 år ochsom -eftersom det frågaär s.k. löpande bidrag i vissa fall tidsbe-om -

beslutetgränsa eller bevaka det.
Den uppgivna bidragsgrundande inkomsten, särskilt det fråganär är

inkomst från näringsverksamhet, innebär inte heller alltid enkeltett
ställningstagande. De inledande åtgärder skall genomföras innansom

närmare utredning den uppgivna inkomstenen får påbörjasom ändåär
förhållandevis enkla. Det gäller då bara göra jämförelseatt moten
taxeringen och den sjukpenninggrundande inkomsten.mot Det förstär

utredning framstår behövligom en det blir kompliceratsom ochsom
tidsödande. Som regel fordrar sådan utredning också hjälp frånen
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inkomstförhållandenaÄven det, när avkanhärskattemyndigheten.
tidsbegränsaanledningfinnas attosäkra,framstårskälolika som

beslutet.
enkeltförhållandevisframstårbostadskostnadenfastställa somAtt

inrättatsmåhusochbostadsrätthyresrätt,frågadetfall där äride om
iunderlagfinnskontrollenFörfamiljer.tvåellerförbostad ensom

avgifts-ochbostadrättsbevishyresavi,ochhyreskontraktform av
skuldebrev samtochpantsättninguppgiftdebitering samt om

dockframstårboendeformerövrigaFörfastighetstaxeringslängd m.m.
enkel.likaprövningeninte som

fallallaidärför intebörbarnfamiljertillbostadsbidragBeslut om
Beslutanderättenmedborgarkontor.vidgeneralist ettfattasfå enav

fallen.enklaretill debegränsasvivadmed sagtenlighetibör nyss
bostads-beslutfattaskunnadatorstödtillgängligt ommedbörDet

disk.alltså överansökningstillfället,medsambandomedelbartibidrag
meddet,bedömerMBK-utredningenividärför,börFörfarandet som

vidgeneralist etthandläggaskunnafallen enenklare avdefördel i
medborgarkontor.

undergeneralistanförtroskunnaÄven beslut börtidsbegränsade en
förutsättningar.angivnanu

förhållandenakontinuerligt omprövasskall ombeslutangivnaNu
beskaffen-enkelmycketregelomprövning ärsådan avEnändras. som

bostadsbidraguppbärdenigrundsinha att somkanDenhet. t.ex.
hyresavi. I ettstödmedriktningnågoni enavhyraändradanmäler

iuppgiftendeninbarahandläggaren mata nyabehöverlägesådant
Även ärendensådanabeslut.utskrift nyttettbegäraoch avsystemet

generalist.anförtrokunnalämpliga enattgivetvisvi varaanser

pensionärertillBostadstillägg9.2.3

iskallpensionärertillbostadstilläggBeslutförslag:Vårt om
medborgarkontor.vidgeneralist ettfattasfall kunnaenklare enav

förhållandenNuvarande

pensionärertillbostadstillägg1994:308Lagen om
1994:308lagentillämpningen om1994:1193 avFörordningen om

pensionärertillbostadstillägg
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Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFS 1994:21 till förordningen
1994:1193 tillämpningen lagen 1994:308 bostadstilläggom av om
till pensionärer
Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFS 1994:35 inkomstbe-om
räkning enligt lagen 1994:308 bostadstillägg till pensionärerom

Bostadstillägg och hustrutillägg för pensionärer inkomstprövadeär
förmåner beror på bostadskostnaden och inkomsten.som

Hustrutillägg kan hustrun till pensionär få hon har fyllt 60 åren om
och född 1934 ellerär tidigare och själv inte har ålders- eller förtids-
pension. För till hustrutilläggrätt krävs vidare makarna har varitatt
gifta i minst fem år.

De uppgifter skall lämnas i huvudsak vadmotsvarar gällersom som
för bostadsbidrag.

Som huvudsakliga villkor gäller i fråga skallatt personen vara
bosatt i Sverige ha ålderspension, förtidspension,samt omställnings-
pension, eller särskild efterlevandepension enligt LAF.

Bostadstillägget skall för del pensionärens bostadskostnadsvara av
och lämnas bara för den bostad i vilken pensionären har sitt huvud-
sakliga boende permanentbostaden. Som permanentbostad räknas

bostadäven i sk. särskild boendeformer.en
Bostadstillägg lämnas med 85 bostadskostnadenprocent av per

månad den del överstiger 100 kronor inte 4 000av kronor.som men
Storleken bostadstillägget år inledningsvis beroendeav antyttssom
pensionärens årsinkomst. De uppgifter skallav lämnas vidsom en

ansökan i huvudsak vadmotsvarar gäller vid ansökansom en om
bostadsbidrag.

Våra skäl

Bostadstillägg till pensionärer baseras den inkomst och den
bostadskostnad pensionstagaren har. Beräkningen sker visom som
redan detnär gäller bostadsbidragetsagt utifrån förhållandevisett
komplicerat regelverk.

Den bidragsgrundande inkomsten bestäms med utgångspunkt i de
faktiska inkomsterna vilket innebär vissa kontroller och bedöm-att
ningar måste Dettagöras. gäller också vid fastställandet bostads-av
kostnaden.

Många ärenden är emellertid förhållandevis enkel beskaffenhetav
och bör därför skäl vi anfört det gäller bostadsbi-närav samma som
draget kunna anförtros generalist vid medborgarkontor.etten
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bostadstill-omprövningärendenocksågivetvisHit räknas avom
denärenden ärbostadskostnader. Dessaändradegrundpå avägget av

inmatninginteinnebär änenklaste Debeskaffenhet. annat aven ren
bostadskostnad.förändraden

sjukvårdsförrnânertillrättIntyg9.2.4 om

tillmotsvarande intyg rättellerlllEIntygVårt förslag: om
skall imedlemsstativistelsetillfälligvidsjukvârdsförmâner en

medborgarkon-generalist vidutfärdas ettfall kunnaenklare enav
tor.

förhållandenNuvarande

ochförsäkringskassaniinskrivenochSverigeibosattDen ärsom
kan ha rätt atttid,kortare semester,förutomlands t.ex.enreser

vilkaImedborgare.landetsdetvillkorsjukvårdfå akut somsamma
ingått.harSverigeavtaldeberorgällerdettaländer som

sjuk iblirdenför ettgällersocialförsäkringreglerEG:s somom
blirdenEES-avtalet förenligtocksågällerEU-reglerna somEU-land.

Norge.ellerLiechtensteinIsland,EES-land, dvs.isjuk ett
imedborgareellermedborgare ettsvenskaomfattarEG-reglerna

gällerflyktingar. DeochstatslösavissaEUEES-land samtannat
sådanatillfamiljemedlemmarockså för personer.

Sverigeförsäkrad itillräckligt ärdetNorden attärInom man
gälla.skallEG-reglernaförmedborgarskap attoavsett

kanSverige,ibosattEG-reglerna äromfattasinteDen menavsom
Sverige harkonventionerdeenligtförmånervissatilländå ha rätt

Liech-Irland ochBelgien,EUEES-länderallamed utomträffat
tenstein.

delmedsjukvârdsförmånerträffat avtal enharSverige även om
EUEES-omrâdet.utanförländer

sjukvårdsfönnânerdedelkunnaskallförsäkrad somFör avatt en
eller honhankrävsavtalenolikade attellerEU-reglernaomfattas av

underintygetgårEUEES namnetInomintyg.särskiltföretekan ett
Australien,Algeriet,närvarandefördvs.fallövrigaI111.E -

sjukför-IntygfördetkallasUngernochPolen omEstland, -
intygsådantsaknarDenSverige. ettisäkringstillhörighet som

vårdtillfállet.självavidvårdkostnadenhelabetalafåriskerar att
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Försäkringskassan lämnar de intyg behövs. Intyget skall utvisasom
försäkrad iär Sverigeatt och Sverige ansvarigtär förman att

vârdkostnaderna utöver eventuell patientavgift.en
För intygsgivningen har försäkringskassan datorstöd. Av tillgängliga

registeruppgifter framgår medborgarskap. Medborgarskapetpersonens
sedan valet intygsblankett. Utskriftenstyr sker maskinellt.av

Våra skäl

Intygsgivningen förhållandevisär enkel. Vad skall konstateras ärsom
i fråga svenskär medborgare, EUEES-medborgare,om personen

familjemedlem till EUEES-medborgare eller medborgare.en annan
E 111 eller motsvarande intyg bör därför kunna utfärdas av en
generalist vid medborgarkontor.ett

9.3 Skatteförvaltning, exekution

3 1 Bakgrund
.

Skattemyndighetens organisation och uppgifter

Den regionala skatteadministrationen tidigare del länsstyrel-var en av
År 1987 bildades fristående länsskattemyndigheter med Riks-sen.

skatteverket RSV chefsmyndighet. På lokal nivå farms lokalasom
skattemyndigheter.

Den januaril 1991 sammanfördes länsskattemyndigheten och de
lokala skattemyndigheterna i länet till myndigheten gemensam -
skattemyndigheten.

finnsDet 24 skattemyndigheter, i varje län. Dessa delade iären
enheter och i lokala kontor.

I varje finnslän länsskattekontor, för frågorett som ansvarar om
skatter, socialavgifter och pensionsgrundande inkomst för de största
företagen i länet och deras delägare. Det kontoret också försvarar
ärenden andra skattebetalarerör med komplicerade inkomst- ochsom
förmögenhetsförhållanden. Länsskattekontoret har också hand om
specialrevisioner och branschkartläggningar för redovis-samt svarar
nings- och bokföringsfrågor i länet.

På länsnivån finns också enheter för administration och ADB-stöd
rättsenheter.samt
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län. Dei varjeskattekontorlokalafleraellerfinns dessutomDet ett
landeti helasammanlagt 131närvarandeförskattekontorenlokala -

pensions-ochsocialavgifterskatter,frågorför alla omsvarar-
företagmedelstoraochsmå samtför löntagare,grundande inkomst

skattekontorenlokalade1991juliden lSedanderas ägare. svarar
folkbokföringsärenden.ibeslutför allaockså typer av

fleraelleruppdelade ivanligenlokala kontoren är person-De en
för frågor rörPersonsektionenföretagssektioner.och somsvarar

Företagssektio-folkbokföring.förochfastighetstaxeringförlöntagare,
och derasföretagmedelstoraochmindrefrågorför rörsomsvararnen

delägare.
ocksåfinns detskattekontoren ettlokalanämndadeUtöver nu

detverksamhetsfält närlandetmed helaskattekontorSärskilt som
punktskattergäller m.m.

uppgifterochorganisationKronofogdemyndighetens

harnågonanspråk påellerfordranhar annatett annanDen ensom
skyldighetenfullgöraskalldensamhällets hjälp,tillrätt somom

frivilligt.detintegäldenären gör
verkställandes.k.denKFM, ärKronofogdemyndigheten som
myndigheter,statligaBådemed detta.tillhjälpamyndigheten, kan
fordringsäga-egenskapiföretag kanochprivatpersonerkommuner, av
allmänhetiverkställighet krävs attdit. Försigvändaborgenärerre

motsvarande.ellerdomstols domexekutionstitelharsökanden en -
kronofog-tvistiga kanintebetalningsanspråk ärgällerdetNär som

utslagi formavgörandeverkställbartmeddelademyndigheten avett
betalningsföreläggande.mâli om

i sinharlän. Dei varjekronofogdemyndigheter24finnsDet en-
stationeringar.mindreoch109 kontortur

samverkansomrâden.åttaiindeladeKronofogdemyndigheterna är
samordnings-utsedd tillkronofogdemyndighetområdevarje ärI en

myndighet.
kronofog-myndighetsuppgifterna ärde olikatillhänsynMed en

betalningsföreläggandeenhet,indelad iregel endemyndighet ensom
specialindrivnings-försäljningsenhet,i konkurs,för tillsynenhet enen

fältenheter.eller fleraochenhet en
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Aktuella MBK-förslag

Statskontoret föreslog i sin MBK-rapport följande uppgifter inomatt
folkbokförings-skatte-, och exekutionsområdena lämpliga ivar en

medborgarkontorsverksamhet:

på skatteområdet lämna allmän information, lämnaatt ut-
blanketter fungera auktoriserat inlämningställe församt ettsom
deklarationer, medge anstånd med lämna deklaration, tillhanda-att
hålla frågor i skattesystemet, lämna allmän serviceöppna avseende
taxeringsmeddelanden eller skattsedlar inklusive upplysningar om
någons taxeringen och skatteberäkningargöra

folkbokföringsområdetinom utfärda personbevis, registreraatt-
för direktreklam och markera tilltalsnamnspärr

exekutionsområdet lämna broschyrer och del blanket-att ut en-
för ansökan betalningsföreläggandeter, t.ex. om

I Civildepartementets Ds 1993:67 återges i huvudsakrapport samma
uppgifter lämpliga för medborgarkontor.ettsom

sittI yttrande Statskontorets sig emellertidöver RSVrapport motsatte
uppgifter innebär myndighetsutövning inom folkbokförings-,att som

skatte- och exekutionsområdena förs till medborgarkontor.över ett
RSV anförde bl.a.

det i MBK-miljö torde svårt ifrågavarandedet gällernäratt en vara
slag uppgifter kunna upprätthålla tillräcklig ikompetens såvälattav en
rättsligt, administrativt tekniskt hänseende, särskilt bakgrundmotsom

den relativt förändringstakthöga kännetecknar de aktuellaav som
myndighetsområdena,

nuvarande Sekretessregler inte tillåter någon myndighetatt annan -
i vissa fall inte lokalt skattekontor inom skatte-ett annatens samma
myndighet tillgång till skatte- och folkbokföringsregistren,-

uppgifterna torde bli sällankaraktår i MBK-miljö ochatt av en
det dessutom inte i något fall krävs medborgaren denneatt attav

personligen besöker myndigheten för hans eller hennes ärende skallatt
kunna initieras.

RSV uttalade därvid anståndsbeslut, personbevis, direktreklam-att
och tilltalsnamnsmarkering inte någonsin kunde lämnas tillspärr över

Övrigamedborgarkontor. uppgifter kunde däremot lämnas iöverett
den mån de inte fordrar tillgång till skatteregistret.

sitt CivildepartementetsI yttrande 1993 vidhöll RSVöver rapport
sin redovisade inställning i fråga ilämpliga ärendetypernu om en
MBK-miljö enligt den föreslagna modellen. RSV pekade också en
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bakgrundsärskiltsekretessfrågordel merpartenattmot avav-
myndighetsutövning ochskatteförvaltningen innebärärendena hos

kunde medföramaterialsekretessbelagtmedför hantering somav -
miljö.problem i denna

Civilde-förslaget isärskiltlyftes framfråga därvidEn varsom
utlämnande allmänvidsekretessprövningrapport attpartementets av

stred enligt RSVDettamedborgarkontoret.skulle vidhandling göras
sådantskatteförvaltningenordning gäller inomden att ettmot som

chefsställning.tjänsteman iskall fattasbeslut enav
mellansekretessentill belysningfrågaEn togs varsom uppannan

arbetskamrater.

urvalför utredningensprinciperNågra

skattesidan.sedanexekutionssidan ochförstbehandlarVi
igrad integrerati högarbetarkronofogdemyndigheternaPå man

sågäldenärför visstjänstemanmeningen attden enansvararenav
och hans ellergäldenärenHelhetsbildenoch hår.med hullsäga av

förminskarviktig. Detförhållanden att utanhennes utrymmetär
handläggningenivissaläggaeffektivitetsförlusterpåtagliga momentut

medborgarkontorvidgeneralisterpå ett . kronofogdemyndig-tillhänsynomständighet ärEn attatt taannan
myndig-betungandeinnefattari baraverksamhethetens stort sett

gynnandemåni denverksamhetenVisserligen atthetsutövning. är en
fordran,in sindrivamedmyndighetenhjälpfårfordringsägare attav

för gäldenären.betungandedensamtidigt ärmen
området. Detdet härförslagnågradärför inteVi lämnar

väl kanmycketkronofogdemyndighetemellertid inteutesluter att en
med andraservicesamverkanochsamlokaliseringtraditionellidelta en

verksamhetenstillmed hänsyninte,dockmyndigheter. Vi ser
fårpersonalkronofogdemyndighetenstillmöjlighetkaraktär, någon att

frågadetmyndigheter, ärandra närpersonalsambruk medingå i ett
kräverellermyndighetsutövninginkluderaruppgifter somsomom

personregister.ADB-baserademyndigheternasandratillgång till de
skälgivetvis intesigSkattemyndighetengäller görNär det samma

skälandraemellertid delfinnssamarbete. Detgällande somettmot en
uppgifter påanförtrosmyndigheterfrån andrapersonaltalar attmot

sekre-deskälen rörstarkaste äromrâde. Deskatteförvaltningens som
ibehandlatvi redanharfört framRSVinvändningarDetessen. som

sekretess.avsnittetdelallmänna närmareutredningens omse-
generalist vidförslagnågotinte fram ettsåledesVi lägger att enom. allmännautlämnandefatta beslutskallmedborgarkontor avom
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handlingar. Det innebär eller inte behörighan hon är görat.ex. att att
registerslagningar i de samverkande myndigheternas register i andra
fall det framgår arbetsuppgift anförtrottsden tjänste-än när av som
mannen.

I det följande lämnar vi däremot förslag på del myndighetsutöv-en
ningsuppgifter inom beskattningsomrâdet och folkbokföringsområdet

vi lämpliga för försöksverksamhet, dvs. tillräckligtsom anser vara en
frekventaenkla och för anförtros vidkunna generalistatt etten

medborgarkontor, särskilt samarbetet i medborgarkontoret baserasom
traditionell samlokalisering kompletteras personalsam-meden som

bruk.
det gäller myndighetsutövningsuppgifter folkbokförings-När inom

omrâdet, vill vi dock redan direktreklarnspärr och till-säga attnu
talsnamnsmarkering två så sällan förekommande ärendetyper deär att
därför inte bör komma ifråga för generalist i medborgakontor-en en
sverksamhet.

finns vi i MBK-utredningen det också inom skatteom-Det som ser
rådet lämpliga serviceuppgifter innefattandedel momenten av
myndighetsutövning, såsom olika slag bevis eller utdrag, medsomav
fördel anförtros generalist vid medborgarkontor. Somkan etten

utfärdande bevisexempel kan utdrag skattelängd ,nämnas av omur
inte skall fastighetstaxeringsbeviskvarskatteavdrag ochgöras,att

Samtliga uppgifterduplettskattsedlar. fordrar tillgång till skattere-
behörighetgistret. Generalistens kan här enkelt begränsassättett

transaktioner behövs för utföra ifrågavaran-till enbart de s.k. attsom
de uppgifter.

Jämkning inkomståret preliminär förunder skatt9.3.2 av
skolungdom studerandeoch

förVårt inkomstâret preliminär skattförslag: Jämkning under av
fårtjänsteinkomstSkolungdomar med enbartoch studerande

medborgarkontor.beslutas generalist vid ettav en

förhållandenNuvarande

under feriertillfällig anställningskolungdom och studerande medFör
inteskatteavdrag för A-skatti vissa falloch ledighet behöverannan

göras.
Förutsättningarna följande:är
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skatteavdrag studerandeEn arbetsgivare behöver inte göra om en
arbetsgivaren kantroligt ellergör antaom

under helai Sverigeden studerande kommer bosatt1 att att vara
inkornståret och

till 9 000sammanlagda inkomsten inte kommer uppgå2 den attatt
kronor.

betala lönenarbetsgivare kan alltså i många fall vidareEn ututan
hanarbetsgivaren osäker, kanskatteavdrag. Omgöra ärutan att

skattenbeslut jämkningbegära den studerande skall visa ettatt avom
lägre skatteavdragför låta bli skatteavdrag eller ängöragöraatt ettatt

skattetabellen visar.
skall sökanden länmajämkningsansökan till SkattemyndighetenI en

tjänst hittillssig själv, dels inkomstendel uppgifter dels om avomen
underberäknade inkomster tjänstunder året och dels resten avom av

året.
,

ochvi handläggning ansökandet följande beskriver hurI enav
beslut går till.

någon inkomstvi från sökanden inte har haftexemplet utgårI att
året beräknas tillhittills året och inkomsten underunder restenatt av

den 1.6 31.7.000 kronor för perioden12 -
ifylld, dvs.ansökan riktigtHandläggaren kontrollerar äratt
utdelnings-fullständigtinnehåller uppgifter personnummer,om namn,

underskriven. Däreftertelefonnummeradress, ortsadress och ärsamt
transaktionsregistret följti det centralatransaktionskod 109 avanropas

skärmendokument fås påsökandens Det upppersonnummer. som
sedanansökan. förslag till beslut läggsfylls i med beloppen enligt Ett

Förefaller förslaget riktigt, ställs markörenbildskärmen.ut
fyllsdå på skärmensänds. Pâ den bild kommerbeslut och som upp

fälten i följande:enligt
inkomsten, dvs. 12 000aktuella återståendeinkomst med den-

kronor,
arbetsgivarens nanm,-

medför beslutetmed siffran vilkettilläggstext markeras att-
dvs. 12 000gälla den inkomstbegränsas till uppgetts,att som

kronor,
handläggarens kod.-

beslut skrivsDärefter ställs markören sänd och ett ut, som
till sökanden.handläggaren och lämnassedan skrivs under utav
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Våra skäl

det frågahar lämnatsden beskrivning ärframgårSom nysssomav
kandessutomärendehandläggning,förhållandevis enkel somom en

angivnabör underoch beslutHandläggningdatorstöd.medske nu
medborgarkon-generalist vidutföraskunnaomständigheter ettav en

tor.

preliminär förinkomståret skattJämkning under9.3.3 av
löntagare

skatt förpreliminärinkornstâretJämkning underVårt förslag: av
föroch avdragreseavdragtjänsteinkomst,enbartmedlöntagare

medborgarkon-vidgeneralistbeslutasräntekostnader får ettav en
tor.

förhållandenNuvarande

arbetsgivareninnebärpreliminär A-skattjämkningbeslut attEtt avom
vadför A-skattfrån lönenhögre avdrag änellerlägreskall göra ett

uppnå bättreSyftetskattetabell.enligt ärskall attgöras enarmarssom
slutlig skatt.och beräknadpreliminärmellanöverensstämmelse

följande lägen:i bl.a.kan skeJämkning
Aarbetsplats,ochmellan bostadförkostnaderhöga resor-

âret,delunderendastinkomst aven-
för,inte skatteavdragdet görssidoinkomster som-

periodisktpensionsförsäkring ellerutgifter för skuldräntor,t.ex.-
understöd.

sökanden lämnaskallSkattemyndighetentilljämkningsansökanI en
ansökancivilstånd ochsjälv bl.a.uppgifter dels sigdel omomomen

inkomsteninkornstäret, delsförgjorts tidigareharjämkning omom
bruttolönpreliminärskatt ochbetaldbl.a.hittills under årettjänstav

om undertjänstbruttolönberäknade inkomster restenoch dels avav
året.

besluthandläggning ochhurviföljande beskriverdetI av en
till.ansökan går

haft30.6 harför tiden 1.1sökandenfrånutgår viexempletI att -
betalat 15och har000 kronor50sammanlagttjänstinkomst aven

året beräknarförhanpreliminärskattikronor resten325 attsamt av
avdragfrånutgår vidareVikronor.till 70 000tjänst attinkomsten av
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för mellan bostad och arbetsplats med bil kommer yrkasresor attegen
för 575 mil, inkomsträntor på vilka skatteavdragatt redovisasgörs
med l 000 kronor, skuldräntor redovisas med 10 000 kronoratt och

det finns fastighet med taxeringsvärdeatt 391 000 kronor.en
Handläggaren kontrollerar ansökan riktigt ifylld,är dvs.att

innehåller uppgifter fullständigt utdelnings-om nanm, personnummer,
adress, ortsadress, telefonnummer, civilstånd och ansökanom om
jämkning gjorts tidigare för inkomstâret underskriven.ärsamt
Därefter transaktionskod 109 i centrala transaktionsregistretanropas
följt sökandens Sedan lägger handläggarenav personnummer. upp en
s.k. inmatningsbild med uppgift fastighetsinnehav. Det dokumentom

fås på skärmen fylls i med tillämpliga koder och beloppensom upp
enligt ansökan. Ett förslag till beslut läggs sedan på bildskärmen.ut
Förefaller förslaget riktigt ställs markören beslut och sänds. På
den bild då kommer skärmen fylls fälten i enligt följande:som upp

eventuell tilläggstext,-
handläggarens kod,-

fälteti för särskild beräkningsgrund för år kan fyllas i Pnästa-
eller belopp. P innebär får blankett förett särskildatt personen en
beräkningsgrund måste fyllas i för år hannästa då villävensom om

jämkning.ha Belopp i fältet innebär kommer fåatt attpersonen en
blankett med förtryckt förslag till särskild beräkningsgrundett nästa
år och han inte nöjd förslagetmed kanär han fylla i blankettenom

Äroch därigenom fâ beslut för det kommande året. hand-ett nytt
läggaren osäker det föreslagna beloppet kommer riktigtattom vara
beträffande års inkomster kan handläggarennästa beloppetersätta
med P.

Därefter ställs markören på sänd och beslut skrivs sedanett ut som
skrivs under handläggaren och lämnas till sökanden.utav

Våra skäl

framgårSom den beskrivning har lämnats det iär ävenav som nyss
fråga löntagare många gånger fråga förhållandevis enkelom om en
ärendehandläggning dessutom kan ske med datorstöd. Hand-som
läggning och beslut bör under angivna omständigheter kunnanu
utföras generalist vid medborgarkontor.ettav en
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skattelängdtaxeringsuppgiftsregisterUtdrag9.3.4 ur

taxeringsuppgiftsregisterskattelängd ellerVårt förslag: Utdrag ur
medborgarkontor.anförtros generalist vidbör kunna etten

förhållandenNuvarande

i huvudsaktaxeringsuppgiftsregister behövsskattelängd ellerUtdrag ur
svenskt med-vissa bidrag,stipendier ochansökningarvid omom
fastställas.försäkringsersättningar skallvissaborgarskap närsamt

följttransaktionskoden 077skatteregistretcentralal avanropas
markörenställaoch taxeringsår. Genomsökandens attpersonnummer

därmedmaskinellt ochframställs utdragettrycka ärochsänd
utlämnande.underskrift ochförklart

tidigaretaxeringsåret 1991. Förmedfrån ochUtdrag kan göras
skattelängden.manuell avskriftdettaxeringsår krävs aven

för utdrag.kronoravgift 100En etttas ut

Våra skäl

Ärendena anförtrosdärför kunnaoch börhandläggaenklaär att en
medborgarkontor.vidgeneralist ett

kvarskatteavdrag skallinga görasIntyg9.3.5 attom

kvarskatteavdrag intenågrautfärda intygVårt förslag: Att attom
anförtrosbör kunnaskattskyldigför vissskall göras en genera-en

medborgarkontor.list vid ett

förhållandenNuvarande

delsskall krävs närkvarskatteavdraginga görasIntyg enattom
delsför arbetsgivaren,slutskattsedeluppvisa sininte kanarbetstagare

kvarskatt.hela sinsjälv har betalatarbetstagarennär
kvarskatt ellerharberoende arbetstagarenHandläggningen är omav

överskjutande skatt.
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Har arbetstagaren kvarstående skatt, måste han först förete kvitto pá
skatten betald. Därefter sker intygsgivningenär påatt sättsamma som

beskrivits under 9.3.4 transaktionskoden 077 med den skillnaden att
bokstaven B skall efteranges personnummer.

Har arbetstagaren överskjutande skatt för det aktuella året anropas
transaktionskoden 075 följt Intyget kommer dåav personnummer. upp
på skärmbilden. Handläggaren kompletterar intyget med sitt ochnamn
telefonnummer. Därefter skrivs intyget och skrivs underut papper

handläggaren.av

Våra skäl

Förfarandet vid intyg inga avdrag för kvarstående skatt skallatt göras
under inkomståret enkelt och bör kunnaär anförtros generalist viden

medborgarkontor.ett

9.3.6 Taxeringsbevis för fastighet

förslag:Vårt Taxeringsbevis för fastighet bör kunna utfärdas av
generalist vid medborgarkontor.etten

förhållandenNuvarande

Taxeringsbevis beställs främst i samband med bouppteckningarnumera
det i finnsboet jordbruksfastighetnär eller byggnad på ofrien en

grund.
En avgift på 100 kronor för beviset.tas ut
Handläggningen går till följer.som

fastighetsregistretI funktionen taxeringsbevis. Pâ skärm-anropas
bilden kommer formulär där sedan uppgifter längdâr,ettupp om
kommun, församling, fastighetsbeteckning, beställare, handläggare och
avgift fylls Därefter sänds beställningen och beviset skrivs ut
maskinellt och undertecknas handläggaren.av

Våra skäl

Förfarandet vid framställningen taxeringsbevis enkelt och börärav
kunna anförtros generalist vid medborgarkontor.etten
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A-skattsedelduplettochTilldelning9.3.7 av

utfärdasbör kunnaA-skattsedlarDuplettförslag:Vårt enavav
medborgarkontor.vidgeneralist ett

förhållanden.Nuvarande

A-skattsedeldubblettduplettellertilldelningbeställningEn avom
skattsedelhaft någonaldrig hardelsregelgörs personer somavsom

skattsedelnborthardels tappatungdomar,främst sompersonerav
fåttinte harsedanocharbetsgivaretidigaretilldenlämnateller har en

tillbaka den.
följer.går tillHandläggningen som

iskattsedel,Är haftharintefråga anropasdet sompersonenom
ochföljttransaktionskod 910skatteregistretcentrala personnummerav

skatteslag iÄ. förfältetfås fyllsdåsvarsbildPâ denbokstaven som
skattsedelskrivssändVidmed Jskattsedelförochmed A

utskick.förklardärmedoch ärut
iskattsedel,Är utsändtidigareduplettfråga anropasdet avom

ochföljt910transaktionskodskatteregistret personnummercentrala av
skattsedel iförfältetfyllsdå fåssvarsbildPå denS.bokstaven som

förklardännedochskattsedeln ärskrivssändVid utmed J.
utskick.

Våra skäl

A-skattsedel ärduplettframställningenvidFörfarandet enavav en
medborgarkontor.vidgeneralistanförtros ettkunnabörochenkelt en

skattbetalningmedAnstånd9.3.8 av

skatt,kvarståendebetalningmedAnståndVårt förslag: av
enklareiskallskattpreliminärdebiteradochskatttillkommande

medborgarkontor.vidgeneralist ettmedgeskunnafall enav
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Nuvarande förhållanden

Enligt 48 § l uppbördslagen 1963:272 kan anständ medmom. att
betala kvarstående skatt, tillkommande skatt och debiterad preliminär
skatt medges för skattskyldiga skattebetalningsfönnäga har blivitvars
nedsatt sjukdom, arbetslöshet eller någon oförválladgenom annan
omständighet.

Ansökan anstånd skall ha kommit in den dag skattenom senast
förfaller till betalning. Anståndstiden får bestämmas till högst är.ett

I ansökan skall sökanden vilken grund ansökan begärs,uppge
den beräknade sjukdomstiden eller arbetslöshetstiden Vidarem.m.
skall de normala inkornstförhâllandena och de nuvarandeanges
inkomsterna förmögenhetsförhållanden.samt

Följande handläggningâtgärder aktualiseras.
Ansökan diarieförs i Diaskatt under ärendegrupp 210. Det

kontrolleras den korrekt ifylldär och har kommitatt in i tid.rätt
Därefter skall bedömas skäl för anstând föreligger, dvs.om om
skattefönnågan väsentligt nedsattär och orsaken därtill ärom
oförvâllad.

Vad väsentligt nedsatt skatteförmâga framgårsom anses vara en av
praxis.

Som exempel godtagbara omständigheter för anstånd kan nämnas
studier innebär omskolning efter sjukdom.som

Om skäl för anstând föreligga, registreras beslut anständanses om
i centrala transaktionsregistret. Man åberopar transaktionskod 720,
följt bokstaven förK kvarskatt, förT tillkommande skatt och P förav
preliminär skatt. Vid sänd fås bilden Anstândsrutin K-skatt Fältet
för personnummerorganisationsnummer och uppbördsâr fylls i och
därefter sänds terminalbilden. Pâ den inmatningsbild då läggssom

skall följande uppgifter fyllasupp
ansökningsdag-
belopp varmed anstånd skall medges--
anstândstid-
paragraf 48-
handläggarens kod-
nanmförtydligande kod-
anståndets diarienummer.-

Vid sänd skrivs anstândsbeslutet maskinellt i två exemplar ochut
klart förär underskrift och expediering.
Om skäl för anstånd inte föreligga, beslut avslaggörs ianses om

rutin beskrivits.samma som nu
När ärendet klart, avslutas detär i Diaskatt och arkiveras.
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Våra skäl

Det finns del enkla fall anstånd där det i praktiken framståren av som
klart anstånd skall medges. l sådana enklare fallatt vi att ettanser
beslut anstånd bör kunna fattas också generalist vid med-om ettav en
borgarkontor.

9.3.9 Deklarationsanstånd

Vårt förslag: Beslut anstånd med länma självdeklarationattom
skall få handläggas generalist vid medborgarkontor.ettav en

Nuvarande förhållanden

Anstånd med lämna självdeklaration enligt 2 kap. 32 § lagenatt
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter medges i de fallom
sökanden har visat det grund särskilda omständigheteratt av
föreligger hinder deklarationlämna i tid. Anstånd får interättatt
medges längre till utgången maj månadän under taxeringsåret utanav

synnerliga skäl föreligger. Anständ till dag efter den 15 juniatt taxe-
ringsåret medges inte.

Regelmässigt godtas skäl utlandsvistelse, komplicerad deklara-som
tion, problem få tid hos deklarationsmedhjälparemed att m.m.

Ansökan anstånd lämnasbör till myndigheten minst lO dagarom
innan deklarationen haskulle in.getts

En begäran anstånd iblandlämnas på den särskilda blankettom som
Skattemyndigheten ändamålettryckt för och ibland i vanligt brev.upp
En begäran anstånd handläggs därför på två sätt.om

Följande handläggningsátgärder skall vidtas, ansökan lämnas pånär
blankett.

Handläggaren kontrollerar ansökan riktigt ifylld, undertecknadäratt
och har kommit in i tid. Därefter bedöms skälen förrätt anståndom
kan godtas och till vilket datum anstånd bör medges. Beslutet skrivs

direkt på ansökningsblanketten och undertecknas. Därefterut
registreras beslutet i skatteregistret med transaktionskoden 020.

de fallI ansökan anstånd lämnas på något skall hand-sättannatom
läggaren kontrollera ansökan har kommit in i tid och deträttatt om
finns förskäl anstånd bedöma till vilket datum anstånd börsamt
medges. Därefter transaktionskod 022 följtanropas av personnummer
respektive organisationsnummer i centrala transaktionsregistret. Vid
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förfältetinmatningsbild skärmen. Ifås s.k.sänd upp en
markerasföreningsuppgifterhandelsbolagsuppgifter ellerdeklaration,

hand-inlärrmingsdag ochdatum förX,bokstaven senasteanges
maskinellt, undertecknasskrivs beslutetkod. Vid sändläggarens ut

och lämnas ut.

Våra skäl

gransknings-efterföljandehög grad detAnståndsgivningen påverkar i
andraheltkonsekvenserdel rättsligafåarbetet och kan en

områden.
problem ileder tillanståndsgivningenfelaktigheter iBrister eller
förriskfinns detVidaregranskningseffektiviteten. attstor enen

deklarera.föreläggandeorättfärdigtfårskattskyldig attett
frånsjälvdeklarationlämnaanstånd medansökanvanligEn attom

redogörelse videnframgåttemellertidskattskyldig är nyssavsomen
måsteövervägandenVissahandlägga.förhållandevis enkellämnat att

anståndföråberopade skälendeden meningenvisserligen igöras att
enkeldock frågafall detmångavärderas. Ialltid skall är om en

anstånd entydig.föreftersom praxisprövning är
kunnafall bördessa enklareanstånd ibeslutdärförVi att ommenar

medborgarkontor.generalist vidanförtros etten
bokförareföranståndbeslutdvs.byråanståndS.k. enom-

fastställd planenligt vissdeklarationersina klientersmed lämnaatt en
uppgiftintedäremotMBK-utredningen ärinomvi somenanser-

generalist.anförtrosbör en

självdeklarationFörtryckning9.3.1O av

bör anförtrosmedborgarkontorgeneralist vidVårt Enförslag: ett
deklarationsblanketter.förtrycktautfärdauppgiften att

förhållandenNuvarande

deklarationsblankett kanförtrycktfåfrån någonbegäranEn attom en
har fåtteller hon intehanomständigheter,olikapå flerabero attte.x.

felkommit bort,harblankettenblankett,förtrycktnågon attatt
blanketten.skrivit felfråga harierhållits ellerblankett att personen
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utredningViss kan behöva innan sådan begäran verkställs.göras en
intenågon blankett skickats kan beroAtt har vederbör-ut t.ex. att

deklarationsskyldigande inte enligt 2 kap. 4 och 8 §§ lagenär
1990:325 självdeklaration kontrolluppgifter.och Någon blankettom

fallskall givetvis i så inte skickas Om blanketten har skickatsut. ut
inte kommit den deklarationsskyldige till handa bör adressupp-men

giften kontrolleras. deklarationsskyldige kan ha flyttatDen utan att
ändra sin folkbokföring. sådant fall bör hanI fylla iett attuppmanas

flyttningsanmälan.en
Tillvägagångssättet vid utfärdande förtryckt Förenkladav en

självdeklarationsblankett följande. Handläggaren går in i det lokalaär
transaktionssystemet och ställer markören på fältet för Inkomsttaxer-

Sedan fälteting och sänder. ställs markören Laser FD och
sändningen. Pâ skrivaren skrivs Specifikation tillutupprepas nu

Förenklad självdeklaration och Preliminär skatteuträkning till
älvdeklaration DärefterFörenklad . matas skrivaren med blankett

självdeklaration.för Förenklad
vid utfärdande förtrycktTillvägagångssättet särskild själv-av en

följande. I centrala transaktionsregistretdeklaration är anropas
transaktionskod 029 varvid terminalbild läggs på skärmen.en upp

därefterPersonuppgiften fylls i och sänds bilden. inmatningsbildEn
skärmen. Av inmatningsbilden framgår det vilkenkommer upp

förtryckts.deklaration tidigare har Handläggaren besvarar frågansom
med bokstaven DärefterUtskrift SD J och sänder. matasav

för Särskildmed blankett självdeklaration.skrivaren

Våra skäl

förFörfarandet vid framställningen blankett Förenklad ellerav
självdeklaration bör kunna anförtrosSärskild enkelt ochär en

generalist vid medborgarkontor.ett

9.3.11 Personbevis

Vårt medborgarkontor bör kunnaförslag: generalist vidEn ett
anförtros uppgiften utfärda personbevis.att
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förhållandenNuvarande

Personbevis efterfrågas flera olika anledningar. De kan t.ex.av
vid studier,i samband med adoption, anställning, ansökanbehövas

familjebevis, faderskapsutred-bankärenden, bodelning, bostadsbidrag,
fastighetsärenden, passansökan, firmaregistreringningar, m.m.

muntligen telefon eller vidPersonbevis begärs regelsom per
personligt besök.

gâr till pâ följande Handläggaren går in iHandläggningen sätt.
huvudmenyn väljs Personbe-Folbokföringssystemet. Från den s.k.

På svarsbildsker med returntangenten. denvarefter sändningvis
personbe-med siffra slagetpå bildskärmenläggs avanges ensom upp

sändning medVid returntangent-vis ändamålet och personnummer.
Handläggarenadress bildskännen.läggs ochen uppnanm

bevisetoch beställer sedankontrollerar det är rätt attatt genomperson
Beviset skrivs maskinellt. Handläggarenpå F20.trycka uttangenten

det till sökanden.signerar beviset lämnarstämplar och utsamt
Är beviset endastpersonbevis för skickasdet fråga ettett passom

folkbokförd.den där sökandentill adress är
avgiftsfria.Personbevis är

Våra skäl

ochenkelt börutfärdande personbevisFörfarandet vid är annarsav
medborgarkontor.generalist vidanförtroskunna etten

F lyttningsanmälan9.3. 12

medborgarkontor bör kunnaVårt generalist vidförslag: En ett
flyttningsanmälningar,enklareuppgiften registreraanförtros att

familjhelensamstående ellergällerdetnärt.ex. somperson enen
med permanentbostäder.bostadsområdeflyttar till ett

förhållandenNuvarande

folkbokföringsortbetraktasför vad skallBestämmande rättsomsom
på denbosattdygnsviloregeln:normalt den s.k.är person ansesen

§§dygnsvilan [7--13underregelmässigt vistasfastighet där han
1991 :481].folkbokföringslagen
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Beslut ändrad folkbokföring flyttningvid mellan skattemyn-om en
dighets olika lokala skattekontor fattas det lokalkontor till vilketav
inflyttningen sker 34 § andra stycket.

En flyttar skall anmäla detta skriftligen inom veckaperson som en
till skattemyndighet, allmän försäkringskassa eller postbe-en etten
fordringsföretag regeringen bestämmer 23 och 25 §§. Amnäl-som
ningsskyldighet föreligga vid flyttning inomäven fastighet.anses en

En anmälan skall innehålla all informationden normalt behövssom
för kunna ställning till folkbokföring skall ändras,att ta om personens
nämligen huruvida den adressen gäller tills vidare eller visst antalnya
månader, huruvida alla i bostaden flyttar ochsamt namn personnum-

dem flyttar och deras bostadsadress före flyttningen ochmer som
bostadsadress efter flyttningen 28 §.

faktisktDen beslutade folkbokföringen bestämmer i praktiken
hemortskommunen vid taxeringen [66 § kommunalskattelagen
1928:370].

Ensamstående

En anmälan flyttning ensamstående handläggs påom av en person
följande sätt.

Handläggaren kontrollerar anmälan riktigt ifylld ochär under-att
tecknad. Handläggaren går därefter in i Folkbokföringssystemet. Från
den s.k. väljshuvudmenyn Diariet folkbokföring varefter-
sändning sker med returntangenten. I den visasmeny som

Ärendetbildskärmen väljs Diarieförda ärenden. diarieförs och
följande uppgifter registreras:

ankomstdatum till Skattemyndigheten-
eventuellt anmälningsdatum-
ärendetyp dvs. flyttning-
ingivare-
blankettyp--

flyttning,bevakning för dvs. flyttningsdagen är änom senare--
diarieföringsdagen eftersom flyttning inte får registreras i förväg

personnummer v-

Vid sänd läggs uppgift fullständigt pâ skärmbildenom namn upp
Av bilden framgår i fråga folkbokförd iär ett annatom personen
lokalkontors omrâde. Efter ha kontrollerat riktigtäratt att namnet
sänder handläggaren bilden trycka F20.att tangentengenom
Därmed ärendet diariefört och svarsbildenär framgår diarienumretav

på amnälningsblanketten.noterassom
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tidigare,ellerdiarieföringsdagenflyttningsdagenOm är somsamma
kommerHandläggarenfolkbokföringsregistret.registreras ärendet i

familjebild läggss.k.varvidF7,registreti upptangenten engenom
lokalkon-frånflyttari frågaOm annatpå bildskännen. ettpersonen

familjebilden frånrekvirerahandläggarenmåste docktorsområde,
lokalkontor.berört

kontrolleratfamiljebilden harstödmed atthandläggarenSedan av
ärendetvidare ihandläggarengårfamilj,saknar genompersonen

handläggarendå fåstenninalbilddenF12. I matartangenten som
uppgifterna.sänderochgatuadress ochuppgifter postnummerom

ochfastighetsbeteckningdå normalt typläggerSystemet postort,upp
fastighetstaxeringsregistretkontrollerarHandläggarenfastighet. motav

bostadsfastighet.fastighetenden uppgivna äratt en
fältetvidbildeninfolkbokföringsdag läggsUppgift rättom

From.
F20,medregistretklar uppdaterasinmatningen tangentenärNär

i diariet.inåter kommervarvid handläggaren
siffranskriverhandläggarenfattasflyttningBeslut attgenomom

beslutsgrundUppgiftoch sänder.beslutsgrundföri fältetl om
beslutetkonfirmerarHandläggarenbildskärrnen.påläggs genomupp

F20.trycka tangentenatt

familjHel

gällervadhuvudsak näriTillvägagångssättet motsvarar ensom
finns dock.skillnaderVissaflyttning.anmälerensamstående person

skallanmälningenitagitsfamiljemedlemmarSamtliga uppsom
kontrollerasskallVidarei diariet. attpersonnummerregistreras

ifamiljebildenden s.k.finnsfamiljemedlemmarsamtliga som
skeskallKontroll även attanmälningen.omfattasregistret avav

skrivitharanmälningenomfattasförvårdnadshavaren barn avsom
amnälningen.under

ensamståendeförärendet sättövrigt hanterasI somsamma
personer. v

Våra skäl

börÄrenden medborgarkontorvidgeneralistkan anförtros ettensom
sådanadvs.flyttning,anmälningarenklaretillbegränsas att omavse

s.k.myndigheten göraföraktuelltblir attintedär detärenden en
flyttningskontroll.
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begränsarVi därför vårt förslag till sådana anmälningar däratt avse
ensamstående eller hel familj flyttar till bostadsom-etten person en

råde med permanentbostäder.

9.4 Arbetsförmedling

9.4.1 Bakgrund

rbetsnzarknadsverketsA organisation

Arbetsmarknadsverket omfattar dels Arbetsmarknadsstyrelsen AMS
och dels länsarbetsnämnd i varje län. länsarbetsnämndenI ingåren
den offentliga arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten [se
förordningen 1988:1139 med instruktion för Arbetsmarknadsverket,
ändrad 1993:284]senast

AMS förvaltningsmyndighetenden centrala för allmänna arbets-är
marknadsfrågor chefsmyndighetoch för länsarbetsnämnderna. AMSär
skall leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.

Länsarbetsnämnderna regionala myndigheter för allmänna arbets-är
marknadsfrågor föroch ledning, samordning och utvecklingansvarar

arbetsmarknadspolitiken i länen enligt riktlinjer fastställsdeav som av
regering och riksdag. Sedan år 1987 finns också arbetsförmedlings-en
nämnd i varje kommun för samverkan i lokala arbetsmarknadsfrågor.
Ledamöterna i nämnden länsarbetsnämnden.utses av

Arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsinstituten lokalaär
organisationer. finnsDet omkring 360 arbetsförmedlingar. dessaAv

omkring 50 specialförmedlingar, sådana förmedlingardvs.utgör som
inriktade vissa yrkesområden t.ex. teknik, ekonomi, data,är

kultur, sjöfart utlandsförmedling. Det finns totalt 110 arbets-samt
marknadsinstitut för yrkesinriktad rehabilitering, 60 institut harvarav
specialistkomptetens för olika handikapp fört.ex. synskadade,
rörelsehindrade.

Arbetsförmedlingarna för den direkta kundservicen tillsvarar
företagarbetssökande och och tillhandahåller såväl allmän information

individuellt inriktad platsförmedlings- och vägledningsservicesom
kvalificerade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Arbetsförmed-samt

lingarna och arbetsmarknadsinstituten dessutom sammanlänkade iär
rikstäckande operativt on-line datorsystem för platsförmedlings-ett

verksamheten;
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arbetshandikappade ochsig tillArbetsmarknadsinstituten vänder
fördjupad arbets-vägledningsservice,särskildbehöverandra som

påinrehabilitering för kommayrkesmässigvägledning och att
förrnedlingarna ochsamverkan mellanförarbetsmarknaden. Formerna

institutet,direkt tilllän går den sökandevarierar. I delinstituten en
kartläggning,formkedjan insatser iför helasedan avavsvararsom
institutenplatsförrnedling. andra län harIrehabilitering och en

arbetsförmedlingenpå uppdragroll, där dekonsultativrenodlat av
enskilt falli varjerehabiliteringsinsatserdegenomför endast som man

ochbeslutar åtgärderförmedlingenoch därkommer överens om
platsförmedlingen.försvarar

år Arbets-underarbetslivsreforrnernaiSom ledett senare gavs
full skalamöjligheter i199091från budgetåretmarknadsverket att

försäkringskassor,rehabiliteringstjänster tillyrkesinriktadesälja
harorganisationer förochmyndigheterföretag, som en an-personer

SyftetArbetslivstjänster.Verksamheten benärrms ärställning. att
till aktivasjukpenningtransfereringarnade passivaomvandla del aven

arbete.för återgång tillinsatser

verksamheten allmäntarbetsmarknadspolitiskaDen sett

huvudområden,in i tvåkan delasverksamhetArbetsförmedlingarnas
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.tjänster ochnämligen

tjänsterarbetsförmedlingensområdetförstaDet avser--
arbetsvägledningmatchningplatsförmedling,informationsservice, samt

ordinarieutförs dentjänsterrehabilitering. Dessayrkesinriktadoch av
arbets-ocharbetsförmedlingarnaarbetsförmedlingsorganisationen -

Arbetsförmedlingenpersonal.med hjälpmarknadsinstituten egenav-
finnsarbetslöshetsersättningardehanteraockså i uppdraghar att som

tillförgällerföreskrifter rättenkontrollera deattsamt att som
ersättning efterlevs.

åtgärderarbetsmarknadspolitiskaområdetandraDet avser--
ungdoms-ellerberedskapsarbetenarbetsmarknadsutbildning,t.ex.

genomförsarbetsfönnedlingenadministreraspraktik. De av enmenav
åtgärdersigfall detdelaktörer. I rörutomståenderad somomen

I andraarbetslösheten.minskningtillfälligbidra tillsyftar till att aven
ellerutbildningarbetssökande bättrehandlar detfall att engeom
deninträdetillmöjligheternaför ökaarbetslivserfarenhet, ettatt

tjänsterhandlar dethuvudsakarbetsmarknaden. Iordinarie som enom
för arbets-anskaffar deellerarbetsförmedling köper sättannat

räkning.sökandes
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De beskrivna huvudområdena i praktikenär integreradenu i en
arbetsförmedlings verksamhet. Arbetsförmedlingens tjänster basenär
för förmedlingsverksamheten medan de arbetsmarknadspolitiska
åtgärdernas omfattning varierar med konjunkturen. Men oberoende av
konjunktur eller andra förhållanden behöver arbetsförmedlingen
fortlöpande komplettera sina tjänster med visst mätt arbets-ett av
inarknadspolitiska åtgärder för bidra till anpassningatt mellanen
utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Anpassningsprobleirien arbetsmarknaden har sin grund i ett
flertal faktorer. De kan bero på de kompetenskravt.ex. att som ar-
betsgivarna inte kan tillgodoses de arbetssökande,reser av att
arbetstillfällen finns inte på den där de arbetssökande befinnermen ort
sig eller de arbetssökande andraatt skäl t.ex. psykosocialaav
faktorer inte förmår de krav arbetslivet ställer.motsvara upp som

I det enskilda fallet berör dock arbetssökandes svårigheter fåen att
anställning ofta än de nämnda faktorerna.en Arbets-mer en av nu

förmedlingen kan i sådant fall behövaett sätta hel kedjasamman en
insatser kombinera olika åtgärder,att såsomav platsför-genom

medling, arbetsvägledning, yrkesinriktad rehabilitering, utbildning och
lönesubventioner. För lättare kunna överblicka kombinationsmöjlig-att
heterna och förverkliga sådan kedja har alla arbetsmark-en
nadspolitiska medel samlats hos arbetsförmedlingenarbetsmarknads-
institutet.

Arbetsförmedlingen har även kontrollfunktionnämntssom nyss en
tillsyneni arbetslöshetsförsäkringarna.över I arbetsförmedlingens

uppgift ligger aktivt olikapröva möjligheter tillatt arbete eller en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd för den arbetssökande. Om den sökande
då inte bidrar till försöka lösa sin situation, såatt skall arbetsförmed-
lingen ifrågasätta dennes till arbetslöshetsersättning.rätt För fåatt
ersättning vid arbetslöshet måste den söker arbete anmäla sigsom som
arbetssökande hos arbetsförmedlingen 4 2 lagen§ 1973:370se-

arbetslöshetsförsäkring och 4 § 4 lagen 1973:371om kontantom
arbetsmarknadsstöd. Arbetsgivare också enligtär lag skyldiga att
anmäla lediga platser till förmedlingen § lagen 1976:157 om
skyldighet för arbetsgivare anmäla ledig plats till den offentligaatt
arbetsförmedlingen] Dessa bestämmelser den formellautgör grunden
för arbetsförmedlingens kontaktförhållande med de arbetssökande och
arbetsgivarna.
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verksamhetArbetsförmedlingens

kärna.verksamhetensplatsförmedling utgörochPlatsinformation
ochlediga platsermöjligt tillsättaså snabbtHuvuduppgiften är att som

effektivtförutsätterDettaarbete.arbetssökande etthjälpa att
platsförmedlaren kanenskildehjälp denmedinformationssystem vars

varandra.arbetssökandeochmatcha platser mot
frågaenbartintematchningenemellertidfalldelI är omenen
olikaockså på sättdetankommerplatsförrnedlaren attPåinformation.

kravenjämkaarbetsgivareförmå attattt.ex. engenom --
iPlatsförmedlaren harmatchningen.förförutsättningarnaförbättra

mäklarroll.uppgiftdenna en
tvåytterligarerehabiliteringyrkesinriktad ärochArbetsvägledning
förenskildedensyfteiverksamheteniuppgifter rustaviktiga att

komplexi-ochVariationenutslagning.förhindraocharbetsmarknaden
differentieratpåkravställer härarbetssökandes behov ettdeiteten

förräckerintetillgängliga attdeEftersomtjänsteutbud. resurserna
arbetsvägledarenenskildemåste denbehovet,totalatillgodose det

sökande.demellanprioritera
stårnärvarandeföråtgärderarbetsmarknadspolitiskaolikaDe som

utbudsstimu-iindelasarbetsförmedlingen kanbuds för grovt setttill
nämndaförstTill deåtgärder.efterfrågestimulerandeochlerande

utbild-företagsutbildning,arbetsmarknadsutbildning,hänförasbrukar
beredskaps-hänförsdeTillflyttningsbidrag.ochningsvikariat senare

affärsinvesteringar,tidigareläggningROT-projekt, ung-arbete, av
rekryteringsstöd förrekryteringsstöd,ungdomspraktik,ellerdomslag

arbetslivsutveckling.ochstarta-eget-bidraghögskoleutbildade,
åtgärdernafinnshandikappslagsmed någotarbetssökandeFör

skyddathandikappade,arbetelönebidrag,medanställning unga
Sarnhallkoncemen.inomarbeteocharbetsgivareoffentligahosarbete

arbetslöshetstöd vidKontant

och,arbetsmarknadspolitikenintegrerad delKontantstöden är aven
Arbets-föransvarsområdeaktiva insatserna,desidanvid ettav

marknadsverket.
arbets-förstaför detfrågan ärdet härkontantstöd ärDe omsom

imedlemskapförutsätterochfrivilliglöshetsförsäkringen, är ensom
a-kassa.arbetslöshetskassa

KAS, ärarbetsmarknadsstöddet kontantdet andraFör är som en
arbetslöshetsför-inte ärarbetslösastödform förkompletterande som

säkrade.
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finnsDessutom perrnitteringslöneersättning, bidrag tillär ettsom
arbetsgivares lönekostnader för tid då anställda perrnitteras med rätt
till lön.

Det a-kassorna beslutarär medlemmarnas till ersättningrättsom om
vid arbetslöshet, arbetsförmedlingen förutsätts spela aktiv rollmen en

det gällernär den arbetssökande uppfyller kravenatt förgarantera att
få arbetslöshetsersättning. Förmedlingen ska också meddelaatt a-

kassan det finns skäl ifrågasätta ersättningsrätten.attom
KAS administreras fyra arbetsmarknadskassor fyra länsarbets-av

nämnder, vardera för ersättningsärenden för region.som svarar en
De har i princip roll a-kassorna.samma som

Villkoren för den arbetslöse skall ha till arbetslöshets-att rätt
understöd innebär bland den sökande skall inskrivenannat att vara

arbetssökande vid arbetsförmedlingen, inte ha något hinder försom att
arbete och beredd lämpligt, anvisatta ett arbete. Dessaatt ta ettvara

villkor också grunden för den kontrollfunktionär arbetsförmed-som
lingen har för understödet. Det ingår således i fönnedlings rutineren

fortlöpande arbetslösapröva ersättning ståratt tilltar emotom som
förfogande för arbetsmarknaden. Genom ständigt i kontakterna medatt
arbetssökande föreslå och anvisa lediga platser eller arbetsmark-en
nadspolitisk följaåtgärd arbetssökandet kan handläggaren påsamt upp
arbetsförmedlingen skapa sig uppfattning i vad mån denen om
arbetssökande arbetslöshetsersättningens krav.motsvarar

En uppgift för arbetsförmedlingen inom för kontrollfunktio-ramen
också till kravet påär anmäld arbetssökande vidatt att attnen se vara

förmedlingen uppfylls. arbetsförmedlingenDet är beslutar densom om
sökandes medkontakter förmedlingen. Kallar förmedlingen en
arbetssökande, för informera lediga platser eller diskuterat.ex. att om
möjligheten få âtgärdsplats, denoch sökande inte besökeratt en
förmedlingen på avtalad hantid, avanmäls eller hon till a-kassan
eller arbetsmarknadskassan. Det innebär den arbetssökande inte haratt
ersättningsrätt förrän kontakt tagitshar med förmedlingen.en ny

Aktuella MBK-förslag

Statskontoret föreslog i sin MBK-rapport del arbetsförrned-att en av
lingens serviceuppgifter skulle kunna handläggas vid medborgar-ett
kontor, också förvaltningsuppgifter inkluderar myndig-men som
hetsutövning:

inskrivning arbetssökande.av
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någraytterligare1993:67Ds nämnsCivildepartementetsI rapport
myndighetsutövningsuppgifter för MBK:tänkbaraexempel

arbetslöshetskassa,från KAS ellerersättningekonomiskbeslut2. om
sökanderesor.rörandeersättningekonomiskabeslut om

framhöll AMS detCivildepartementetsyttrande attsittI över rapport
medarbetsförmedlingen,offentligaför denbehovfinns någotknappast

och medutbyggda kontorsnätsitt välkundkontakter,upparbetadesina
i någonglesbygden,i störrearbetsförmedlingarambulerande att

med-kundservicemedverksamhetenomfattning bygga ut genom
borgarkontor.

frekventadenbetonadesmyndighetsutövningfråga mestI attom
förmedlaarbetsförmedlingenoffentligai denverksamheten att-

arbetssökandenanvisaarbetssökande ochdenarbete är attsom
myndighetsutövningintearbetskraftsöker ärarbetsgivareden som -

framför alltdet fråga närMyndighetsutövningservice. är omutan ren
olikastödarbetsmarknadspolitiskahandläggningengällerdet avav

slag.
inte,myndighetsutövning ellerärende inkluderarOavsett ettom

ärendenenskildahandläggningall formAMSansåg enavatt avav
för andraarbetsförmedling ochförarbetarsamtidigttjänsteman som

integritetsskydd förtanke behovetmedomöjligmyndigheter avvar
bestämmelser-tillhänvisade bl.a.AMSsekretessreglerna.enskilda och

praktisktsekretessbelägger§ SekrLkap. l§ och 8kap. 10i 7 somna
uppgiftenkunder,arbetsförmedlingens även attuppgifterallataget om

pekadearbetsförmedling. AMSkund vidinskrivennågon är ensom
felaktigtkundernauppgifternaförfimis riskdetvidare att omatt

inhämtatsvilken de harförverksamhet t.ex.utanför denanvänds -
myndigheternassocialadeellerkronofogdemyndighetenspolisens,i

vissofta villmyndigheter ärVad dessaverksamhet. veta personom en
eller harvederbörande hararbetevilketförmedlingen,vidinskrivenär
samtligaVidtillhör.vederbörandearbetslöshetskassaeller vilkensökt

utlämnande får ske prövasnågotinnanskalltillfällen om--
§ SekrL.kap. 3enligt 14lämnasuppgiften kan ut

urvalutredningensförprinciperNågra

sådantorganiserad sätti dagverksamhet är ettArbetsförmedlingens
förmed-inskrivningen hosredan vidarbetssökandevarjeför utsesatt

denvägledare. Det ärellerplatsförmedlaresärskildlingen personenen
från förmed-åtgärderdegenomför allaochsökandeninskriversom

260



Ãrendegrupper med myndighetsutövning1995:61SOU

därefter aktuella, olikalingens sida kan bli arbetsmark-t.ex.som
nadspolitiska åtgärder, arbetslöshetsersättningsrättenifrågasättande av
m.m.

sådan sammanhållen verksamhet talar enligt vår uppfattning iEn
del förvaltningsuppgifter förs från arbetsförmedling-princip mot att en

platsförrnedlarevägledaretill medborgarkontor eller från tilletten en
fallgeneralist. Vi återkommer till där vi ändå tycker detett attparen

går för sig.
fall medborgarkontor kommer till stånddetFör ett genom en

arbetsförmedlingsñlialsamlokalisering och där mindretraditionell en
fördel förmedlingens uppgifter riskockså ingår, bör dock utanen av

service eftersätts kunna utföras också s.k.effektiviteten iatt avm.m.
generalister.

efterfördelning arbetssökanden servicebehovKartläggning och av
kännedom arbetsförmedlingens arbetssättkräver inte bara god utanom

för kunna bedöma sökandens behovockså bra förutsättningar att av
uppgiften allavägledning. uppgiften ochservice eller Den att ge

form enskilda samtal eller igrundinformation inyanrnälda av grupp
mening i medborgarkontorsverksamhetdärför enligt vårbör varaen

arbetsförmedlingens platsförrnedlare. gälleregna Detförbehållen
Ävenföretagplatsanmälan från och andraockså all personer.

liksomolika arbetsmarknadspolitiska åtgärdernatillämpningen deav
kontantstöden bör skäl i huvudsakde olikahanteringen av sammaav

ordinarie platsförrnedlarenvägledaren.förbehållas den

Inskrivning arbetssökande9.4.2 av

inskrivning vid arbetsförmedlingenförslag:Vårt En anmälan om
vid medborgarkontor.generalistskall kunna etttas upp enav

fåinskrivningsärende bör dennesamband med ävenI ett
andra åtgärderinte vidta någrakassakortstämpla däremotmen

kontantstöd.påverka tillkan någons rättsom
förutsätter generalistenUppgiften skriva arbetssökandein attatt

arbetsförmedlingens ADB-medborgarkontoret kan kommavid
baserade personregister.

förhållandenNuvarande

framgått så snabbtarbetsförmedlingenHuvuduppgiften för är attsom
och hjälpa arbetssökande.lediga platsermöjligt tillsättasom
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skall därför för varje arbets-Redan i samband med inskrivningen
Syftet med den sökanden eftersökande sökprofil. ärupprättas atten

söka lediga platser uti-inskrivningen på hand skall klara attavegen
bevakning han eller hon bestämtförmedlingens platslistor och denfrån

platsförmedlaren. Med sökproñlen grundmedtillsammans som
från förmed-platsförmedlaren sökandens behov servicebedömer av

beroende på denservicenivåer tillämpas därvidlingen. Olika om
klar för omedelbart anställningarbetssökande är tat.ex. att en

behöver fördjupad utredningrekrytering eller han eller honom en
väl be-för arbetsplacering vägledning. Hureller åtgärder pass

arbetssökan-servicenivå avgörande för dendömningen blirgörs omav
service.korrekt och snabbde därefter skall kunna bådeen

förbetydelse denInskrivningen vid förmedlingen har även
arbetslösheten. sambandtill kontantstöd under Iarbetssökandes rätt

kassakort deklarations-får den arbetssökandemed inskrivningen ett
tvågäller förförmedlingen. Kortenkort samtidigt stämplas avsom

arbetslöse har tillfyra beroende på denrespektive veckor rätt a-om
arbetssökandegått till ända, måste deneller KAS. När periodenkassa

stämplat kort.besöka förmedlingen för fåatt ett nytt

Våra skäl

arbetssökande vidinskrivnaprincip har alla till bliI rätt att ensom
inskrivning barafårFörmedlingenarbetsförmedling. vägra om

grundarbetstillstånd. Någonsaknar uppehålls- ellersökanden annan
skönsmässig prövningNågonfå inskrivning finns inte.för vägraatt en

inUppgiften skrivaintesådan begäran skall således göras. attav en
utförasdärför kunna fåarbetssökande börden anmäler sigsom som

medborgarkontor.generalist vid ettav en
samband med inskrivningengeneralisten ividare lämpligtDet är att

informerar denkassakorteti det särskildastämplar in besöket samtett
eller KAS ochför a-kassaersättningsreglemaarbetssökande omom

tillgängliga lediga platser platsautomat.
frånbetydligt fler åtgärderemellertidföranlederEn anmälan

kassakort.stämplinginskrivning ochförmedlingens sida baraän av
förmedlingen skallfall innebärakan i många sättaEn anmälan attt.ex.
kombinera olika arbets-kedja insatserhel attgenomsamman en av

arbetsvägledning,platsförrnedling,marknadspolitiska åtgärder, såsom
lönesubventioner. Omochrehabilitering, utbildningyrkesinriktad

sannolikt tillgeneralister, leder detsådana anmälningar handläggs av
riskeras.förrnedlingsarbeteteffektiviteten iatt
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generalist denbör således inte ankomma påDet avgöraatten
från arbetsförmedlingen. Dennyinskrivnes behov serviceav m.m.

ordinarieuppgiften fortsättningen förbehållas denbör således iäven
platsförmedlarenvägledaren.

fall så enkelbedömning framstår visserligen i delEn sådan passen
fall vi tänkerskulle kunna generalist. Deden utgöras ävenatt av en

kyrkogårdsarbetare,asfaltsläggare,vissa säsongsarbetare,är t.ex.
anställningmånga gånger redanmålare m.fl. Dessa har enpersoner

ocharbetssökande vid förmedlingende anmäler sigklar när som
från förmed-särskilda arbetsförmedlande insatserbehöver alltså inga

finnas delemellertid inom dennalingens sida. Det kan grupp en
någonanställningsförhållanden krävermed oklara sompersoner

inskrivning frånanställningsbefrämjande åtgärd barautöver en
förmedlingens sida.

förslag arbetsuppgifter vidärför vårt till deVi begränsar som
inledningsvis har nämnt.

generalisten inteutföra inskrivningsuppgiften måstekunnaFör att
få framförtillgång till fömiedlingens ADB-system,habara t.ex. att

möjlighetanmälningsblanketten, ocksåADB-baseradeden attutan en
uppgifter uppdateringar.tillföra systemet

generlist enligt vårtgång påminnaVi samtidigtvill än atten om en
uppgifter arbets-frågor utlänmandeförslag fårinte pröva om av om

myndigheter.sökande till andra

Handläggning flyttningsbidrag9.4.3 av

skall iBeslut ersättning för sökanderesorVårt förslag: om
medborgarkontor.enklare fall kunna fattas vid ett

förhållandenNuvarande

flytta förmåsteflera för denfinns olika bidragDet att ensom
förordningen 199417enligtanställning. Flyttningsbidragen om

olikastarthjälp. Derespenning ochflyttningsbidrag består bl.a. av
ochoch flytta tillarbeteskall stimulera till sökabidragen ortatt annan

flyttning.följduppstår tilltäcka de merkostnader av ensom
för denoch tillträdesresabåde sökanderesaRespenning kan vidges

tillinnebärsökanderesaanställning. Enbörjar en resaensom
står förArbetsförmedlingenanställningsintervju.arbetsgivaren för

arbetsgiva-hosbesöketeventuellt traktamentebiljettkostnaden och om
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bedöms nödvändigt för eventuell anställning. Om barntillsynenren en
inte kan ordnas, arbetsförmedlingenbetalar också reskostnaden för
sökandens barn.

Om sökanden börjar anställningen på den får sökandenorten,nya
och dennes familj tillträdesresan betald och dessutom eventuellt
traktamente. Förutsatt anställningen beräknas minstdenatt nya vara

månader, betalar arbetsförmedlingen dessutom förkostnaden attsex
flytta bohaget.

få måste följande uppfyllas:För respenning villkoratt

sökandeDen
inskriven arbetsförmedlingenär

riskerareller bli arbetslösär att
kan inte anställning på hemorten

Ibland kan också den inte arbetslös få respenning, denär t.ex.som
fåinte kan arbete i sitt utbildningsyrke på hemorten eller ärsom som

ocksåanställd vid företag med driftsinskränlcningar. Bidrag kan iett
fall arbetsmarknadsutbildningar pådel i samband meden ges en annan

ort.
Starthjälp lämnas den arbetslös och arbets-till ärsom genom

inte möjligtförmedlingen har erhållit anställning på dit det ärorten
omfatta minst tolvdagpendla. Anställningen skall beräknasatt

utbildningfår första anställning efter avslutadmånader och inte vara
slag arbetsmarknadsutbildning.änannatav

arbetsmarknadspolitikeffektivarepropositionen 199495:218 EnI
föreslås bl.a.föreslår regeringen vissa ändringar. Det attm.m.

för anställningar beräknasstarthjälp bör komma ifråga endast som
frånnivån på starthjälpen bör sänkasminst månader samt attsexvara

föreslås bidrag,till 000 kr. Vidarenuvarande 15 000 kr 10 ett nytt
arbete medpendlingsstöd, skall till för arbetslösa etttarsomsom vara

långa pendlingsresor.

Våra skäl

arbetssökande skallkrav måste uppfyllas för denDe att varasom
alldeles harberättigad till respenning nämntsär attsom nyss --

eller riskerarinskriven vid arbetsfönnedlingen,han eller hon ärär att
framstår möjligt fåbli arbetslös och det inte attatt en nysom

anställning på hemorten.
sistkontrollera. Dettvå först nämnda kriterierna lättaDe är att

arbets-emellertid handläggarennämnda kriteriet förutsätter göratt en
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marknadspolitisk bedömning, dvs. sökanden inte kan fåatt en
anställning på hemorten. Som fordrarregel sådan bedömningen en
ingående kunskap arbetsmarknaden.om

Vi i MBK-utredningen det därför mindre lämpligtanser attsom
beslutanderätten alla förmåner innefattas i begreppetav som respen-
ning skall kunna läggas generalist. När det gäller den be-en
gränsade del respenningen sökanderesorrör bör dock enligtav som
utredningen beslut kunna fattasett även generalist på ettav en
medborgarkontor.

Vi i MBK-utredningen därför möjlighet närt.ex.ser ortem en-
drabbas omfattande arbetslöshet sådana beslut, enklareav atten av--

bör kunna fattas generalist. Viart, givetvisär medvetnaav en attom
det finns risk för ersättningen för arbetssökarresor i vissaatt fall kan
komma missbrukas, med de fördelaratt begränsat sambrukatt ettsom

personal mellam olika myndigheter i medborgarkontorsverksarn-av en
het ändå bör kunna omfatta dessa respenningärenden.

Vi vill samtidigt stryka under den omständigheten någonatt att
beviljats respenning i form ersättning för sökanderesa inte medförav

arbetsförmedlingen bliratt vid eventuelltvungen att senare en
anställning bevilja bidrag för bohagstransport Förmedlingen ärm.m.

frialltså självständig bedömninggöra vid varje årgärd.att en

9.5 Andra statliga områden,
däribland länsstyrelsernas område

Vi har undersökt också andra statliga områden redovisats, dockar
hitta några för ändamålet lämpligautan att ärendegrupper.

Det gäller främst länsstyrelsernas ansvarsområde.
Länsstyrelsernas förstaverksamhet gär i hand främja länetsut att

utveckling och befolkningens bästa, verka för de fastställdaatt att
nationella målen inom olika samhällssektorer får genomslag i länet och

för den statliga förvaltningen i länet, i denatt mån någonsvara annan
myndighet inte har för särskilda förvaltningsuppgifter.ansvaret

Bland länssstyrelseuppgifterna har vi koncentrerat vâr undersökning
del frågor körkortsregistret,rör vissa tillstånd i sambanden som

med yrkesmässig trafik, jakttillstånd, medborgarskapsprövningar,
tillstånd till Vigselförrättare lotteriuppgifter.att samtvara

För flera dessa uppgifter har aviserats regelförändringar. Detav
ytterligareutgör anledning för utredningen avstå från läggaatt atten

fram några förslag i denna del.

265



Ärendegrupper myndighetsutövning 1995:61med SOU

kommunala områdetDet9.6

harlagstiftningenstarkt. Ivarierari kommunernaFörhállandena
skiftandegrundvalfrihetbetydandeocksåde attgetts aven

verksamhet.sinsjälva utformaförutsättningarlokala
kommunalagenomgånggenerellavstår frånVi göraatt aven

medborgarkontorvidhandläggalämpligauppgifter ettär attsom
försäk-ochmyndigheterstatligaberördamedregii gemensam

frihetbakgrund kommunernas attskerDetringskassan. mot av
arbete.sittorganisera eget

Bakgrund9.6.1

kommunaladenmån belystnågonvi ioch har6 7avsnittenI
vilkaprövningvidanledningdockfinnsorganisationen. Det aven--
med-integreradlämpliga ikanuppgifterkommunala envarasom
den.påregiiborgarkontorsverksamhet taatt nytt uppgemensam -

uppgifterfakultativafrivilligaidelas inverksamhetKommunernas
gradensektornfrivilligaden äruppgifter. Inomspecialregleradeoch

lokaltvadberoendekommunalt vara avansessomavengagemangav
finnsområdetspecialregleradebedriva. Pâ detintresseallmänt att

flertaletIskyldigheter.ochbefogenheterkommunernasföreskrifter om
medmedborgarnaförseålagtskommunernaharspeciallagarna attav

uppgifter.obligatoriskaslagskiftandesamhällsservice av
får kommunernaorganiserasskallövrigtförverksamhetenHur
gällersjälva. Detbestämma oavsettienligt KL omstort settnumera

specialregleradedetellerfrivilligadetin underfalleruppgifterna
omrâdet.

kommu-lag ålagtiriksdagenområde därspecialregleradePâ det
fleraellerdet finnasskallverksamhetvissför enatt ensvaranerna

dendelfråga. Ingenuppgifterna ifullgörnämnderansvariga avsom
kommun-utanförfallasåledesfårverksamhetenspecialreglerade

ansvarsområde.nämndsnågonellerstyrelsens annan
nämnderdebeslutadetankommerkommunfullmäktigePâ att om

deochmellan demfördelasskalluppgifternahurskall finnas, omsom
nivå.lokalellercentralverkaskall

verksamhetsinorganiseraharkommunernafrihet attDen som
Detområdet. ärspecialregleradedet t.ex.pågäller ävensagtsom

äldreomsorgsnämndersärskildasocialtjänsten inrättainommöjligt att
ochsocialaför bådemedhandikappnärrmderocheller äldre- ansvar

skolverksamhetenatt samordnaocksågårDetmedicinska insatser.

266



i
ÄrendegrupperSOU 1995:61 med myndighetsutövning

med den verksamheten bedrivs inom det sociala området ellersom
kultur- och fritidsomrâdena. På så blir detsätt möjligt inrättaatt
särskilda barn- och ungdomsnämnder. Reglernat.ex. medger också att
uppgifterna fördelas så, eller flera nämnder föratt en svarar pro-
duktionen vissa tjänster andra nämnder och s.k. utför-av att
arnämnder och beställarnämnder inrättas.

När det gäller organisationen nämndernas förvaltning beslutarav
fullmäktige de övergripande principerna. Den för-närmareom
valtningsorganisationen bestämmer kommunstyrelsen eller respektive
nämnd själva.

Med KL grund och de begränsningar kan finnas isom som
speciallag det gällernär möjligheten delegera bestämmeratt nämn-
derna själva delegering beslutanderätt till anställda hosom av
kommunen. Detta gäller hur kommun har organiseratoavsett sinaen
nämnder.

Kommunal myndighetsutövning

Kommunal myndighetsutövning förekommer främst inom det special-
reglerade området i socialtjänsten, plan- och byggområdet,t.ex.-
hälsoskyddsomrádet m.m.

Beslut fattas med stöd den allmänna kompetensregeln i 2som av
kap. KL eller med stöd offentliga utgår från denav normer som
allmänna kompetensregeln innefattar regel inte någonsom myn-
dighetsutövning.

Kommunernas frihet själva bestämma sin Organisationsformatt om
innebär emellertid det inte finnas någon generell beskrivningatt en-
för alla kommuner gällande modell för hur de enskilda uppgifterna-
inom det specialreglerade området har organiserats eller skall
organiseras.

I det hittillsvarande arbetet med inrätta medborgarkontor inomatt
del kommuner i Sverige har det danska s.k. ROSA-projetet variten

vägledande vår beskrivning projektet i avsnitt 7.4. Detse av--
innebär emellertid inte verksamheten vid de kommunala med-att
borgarkontorem identiska.är När det gäller sådana förvaltnings-t.ex.
uppgifter inkluderar myndighetsutövning föreligger skillna-som stora
der. I del fall sådana uppgifter begränsadeär till sådana frågoren som
vissa parkeringstillstånd och anmälan till barnomsorgen, medan det i
andra fall går bekräftaäven faderskap vid kommunaltatt ett ett
medborgarkontor.

Det ligger sålunda i sakens någon generell genomgångnatur att av
kommunala uppgifter lämpliga handläggaär vid med-att ettsom

267



Ãrendegrupper med myndighetsutövning 1995:61SOU

myndigheter ochstatligaberördaregi medborgarkontor i gemensam
statligaför depålåter sig sättförsäkringskassan inte göras somsamma

myndigheterna. frihetpå kommunernasblandberorDetta attannat
sitt arbete.organisera eget

varjeförhållandena iorganisatoriskt varierarfaktiskt ochBåde
kommun.

dockROSA-projektet bördanskai detmodell tillämpasDen som
pekalokala planetför på detanvändaskunnaockså fortsättningeni att

vidhandläggasskulle kunnauppgifterkommunala ettvilkaut som
föreslår.regi visådanmedborgarkontor i somgemensam

rutinerantalexempel delsdärför enbartföljandedet ettI ges
utförssocialbidragsområdetrespektivebarnomsorgs-inom avsom

antali dag, delsmedborgarkontorkommunalageneralister inom ett
hälsovårdsområdet.byggområdet ochplan- ochrutiner inomtänkbara

Bamomsorgsplats9.6.2

börplats i barnomsorgenbehovanmälanVårt förslag: En avom
medborgar-generalist vidoch registreraskunna ettemottas av en

kontor.
och lämnafördela platsernakunnageneralist börEn även

plats.erbjudanden om

förhållandenNuvarande

socialtjänstlagenenligt 14 §kommunjanuari 1995denFrån 1 är aen
i denskolbarnomsorgförskoleverksamhet ochtillhandahållaskyldig att

förvärvsarbetetill föräldrarnasmed hänsyndet behövsofattning som
erbjudas alla barnskallPlatsbehov.studier eller barnetseller eget

anmälanefter detdröjsmåloskäligtårfyllthar att omett utansom
gjorts.platsbehov av

harde barnplatsordnaockså skyldigkommunEn är att som
skäleller andrapsykiskafysiska, ettbarnomsorgbehov somavav

omfattarskyldigheten ävenDenutveckling 16 §.i sinsärskilt stöd
6 §.socialtjänstlagenenligtbiståndbeviljats platsde barn somsom

Våra skäl

Ärenden socialtjänst-6 §16 ellerstödbarnomsorgsplats med avom
förvaltningen.kommunaladeninomspecialisteridaghanteraslagen av
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Andra ärenden information, anmälan behov plats,som om av-
registrering i barnomsorgskön, fördelninga platser och erbjudandeav

plats hanteras emellertid på del håll generalister vidom en av-
kommunala medborgarkontor. framgårDet förhållandevisär ettsom
enkelt kommunalt regelverk tillämpas.som

En amnälan behov plats i barnomsorgen fâr tidigastgörasom av
fyra månader före önskad placering. Anmälan skall pågöras ett
särskilt formulär skall skrivas under båda föräldrarna ellersom av av
den barnet bor hos. I anmälan skall vilken formsom anges av
barnomsorg önskas och vilka alternativa placeringar godtas.som som

För anmälan skall registreras krävsatt
barnet har fyllt år vid tiden för önskad placering barnetatt ett om

inte har behov barnomsorg med hänsyn till barnets behov 16egetav
§,

barnet och dess familj bosatta och stadigvarandeär vistas iatt
kommunen samt

föräldrarna eller den eller de barnet bor hos har behovatt som av
barnomsorg inom fyra månader pá grund de förvärvsarbetar,attav
studerar eller barnet självt har behov plats i barnomsorgen.att av

Vid urvalet plats gäller sedan barnets amnälningsdagav som
ködatum. Vid brist på platser går barn med särskilda behov 16 § och
de har behov bistånd 6 § före övriga barn påväntarsom av som
plats i barnomsorgen.

tilldelaNär det blir aktuellt barn i kön plats, sändsatt ett etten
skriftligt erbjudande plats till föräldrarnaöver eller till denom som
barnet bor hos. inte den erbjudnaAntas platsen, måste anmälanen ny

behov plats göras.om av
Det beskrivna förfarandet enligt vâr bedömning utmärktnu passar

för medborgarkontorsverksamhet.en

9.6.3 Socialbidrag till pensionärervissa

Vårt förslag: En medborgarkontorgeneralist vid bör kunnaett
anförtros del handläggningsuppgifter i fråga socialbidragen om
till den inte kan pensionsvensk eller har otillräckligsom som
pension.
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förhållandenNuvarande

socialtjänst-bistånd enligt 6 §formsocialbidragtillRätten är en av
lagen.

fåinte kan65 år ochgäller invandraredet överNär är somsom
beslutat dei del kommunersocialnämndemapension harsvensk atten

ingårdensärskild I utöversocialbidrag enligtfåkan normennorm.en
ochläkarvård, medicinförbl.a. kostnaderför hyrakostnaden

tandvård.
imåste fyllaenligt dennasocialbidragönskarDen ennormsom

medborgarkon-in den tillpersonligen lämnamånad ochansökan varje
personalen.förVisa sittoch samtidigttoret passupp

bidragetmånadi varjein den 15skall lämnasAnsökan senast som
månad.27 iomkring denbetalassöks. Bidraget ut samma

försörja sigfråga kanii vad månprövningNågon personenav
dessa ärenden. Eniaktuelltblir inte göraarbete attegetgenom

otillräckligmedpensionärerförordning tillämpasmotsvarande även
pension.

Våra skäl

någrapersonalen vidförutarbetatshandläggningsrutinI den som
socialbidragsä-ifrågavarande slagförmedborgarkontorkommunala av

ankornststärnplatillhandläggningen begränsatsharrenden att
uppvisadekontrollerafullständig,dentillansökningen, ärattse

delsanteckna deoch hemtjänsthyraförkvitton samtt.ex. m.m.
ansökningsblanket-påsökandensdelsbeloppen,betalda passnummer

ten.
skriva sin signaturhandlägggarenföringår det sedanrutinenI att

till inomvidare denskicka denochansökningshandlingen att
ibehörighet beslutaharsocialbidragsenhet attkommunens som

ärendet.
enligt densåledessyftarmedborgarkontoretvidHandläggningen nu

Förfarandetbeslut.förärendet klarttillrutinenbeskrivna göraatt
socialbidragsen-vidbeslutsfattarenförinte baradet enklareskall göra

den enskilde.också förheten utan
kunnaskullesocialbidragsomrâdetexempel inomEtt annat som

socialbidragliknandemedborgarkontor sätt ärvidhandläggas ett
i exempletlitetLikaotillräcklig pension.medpensionärertill som

vidfrågahärblir detpensionärtill invandradsocialbidrag attom
enskilde kandeni vad måninbiståndsbedömningen väga t.ex.

arbete.försörja sig genom
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9.6.4 Enklare bygglov

Vårt förslag: En generalist vid medborgarkontor bör kunnaett
anförtros uppgiften besluta enklare bygglov för ochatt om om-
tillbyggnader enbostadshus för eller fritidsboende.permanent-av

Nuvarande förhållanden

förutsättningEn för fâ lov bygga eller till inom områdenatt att om
detaljplanmed ibland bara den tänkta byggnadsåtgärdenär inteatt

strider detaljplanen eller fastighetsplanden gäller för områdetmot som
kap. § plan- och bygglagenll l987:l0]. Gör den inte det, skall
ansökan bygglov bifallas.en om

Våra skäl

Den prövning skall vid ansökan bygglov behöver integörassom om
alltid komplicerad eller fordra särskild sakkunskap. Vi härvara avser
sådana fall någon söker bygglov för staket inär ellertomtgränsenett
för ochbegränsade till- ombyggnader, kanske ellerett extra rum en
inglasning uteplats, ändring tak eller liknande inomettav en av ramen
för bestämmelser kommunende beslutat i detaljplan.som en

ärendenDet fråga i princip kan iär samband medavgörassomom
ansökan lämnas in.lov Den handläggande tjänstemannen kanatt om

med ledning fastighetens beteckning särskilt i de fall detaljpla-av -
finns lagrade ADB-medium på enkelt få fram desättettnerna -

detaljplanebestämmelser för det aktuella omrâdet ochgäller medsom
dessa kontrolleraledning tilltänkta åtgärden avvikerden inteav om

från bestämmelserna. granskning behöver i dessa fallNågon teknisk
inte göras.

Vi i MBK-utredningen ifrågavarande uppgift mycket välattanser
utföraskan generalist vid medborgarkontor.ettav en
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9.6.5 Parkeringstillstånd handikappade

Vårt förslag: vid medborgarkontor bör kunnaEn generalist ett
parkeringstillstånd för handi-anförtros uppgiften beslutaatt om

kappade.

förhållandenNuvarande

parkeringstillstånd gällerför få kommunaltförutsättningSom att ett
sådanthandikappetregel läkare skall intyga är attattattsom en

parkeringstillstândet.fråga behöveripersonen
framgårdetuppgift ingår dels kontrollerahandläggarensI attatt av

parkeringstillstånd, delsbehöver avgöraläkarintyget sökanden ettatt
tillöversänds sedantillståndet skall gälla. Beslutetunder vilken tid
deupplysningar,översänds också delsökanden. Med beslutet t.ex.en

parkeringstillståndför inneharregler gäller den samt ettettsomsom
giltighetsmärke.försett medplastat parkeringskort ett

Våra skäl

utförsmyndighetsutövningsuppgiften bl.a.beskrivnaDen somnu --
Sölvesborgsimedborgarkontoretvid det kommunalageneralisterav

med-också vid andrautföras generalistbör kunnakommun av en-
borgarkontor.

Inackorderingsbidrag9.6.6

kunnamedborgarkontor börgeneralist vidVårt förslag: En ett
inackorderingsbidrag för eleveruppgiften beslutaanförtros att om

utbildning.i gymnasial

förhållandenNuvarande

lämnahemkommun1985:1100 skallskollagenEnligt 5 kap. 33 § en
in-behöveri gymnasieskolantill de eleverekonomiskt stöd som

medtill ochSkyldigheten gällerskolgången.ackordering till följd av
år.tjugofyllerkalenderhalvåret år då ungdomarnadetdet första
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Stödet skall boende, fördyrat uppehälle ochavse till och frånresor
hemmet. Stödet skall kontant eller pâ lämpligt enligtges sättannan
kommunens bestämmande. Om stödet kontant, skall det utgå medges
lägst 130 basbeloppet enligt lagen 1962:381 allmänav för-om
säkring för varje hel kalendermånad under vilken eleven bor in-
ackorderad.

Enligt vad utredningen upplysts har bidraget i del kommunerom en
tidigare varit beroende avståndet. Men många kommuner övervägerav

införa bestämt beloppatt för allaett oberoende avstånd. För fåattav
inackorderingsbidrag fordras regel enligt de kommunala be-som
stämmelserna minstresvägen är 40 kmatt eller restiden lång.äratt
Det frågaär bidragsbelopp i storleksordningen l 150om 2 300 kr-i månaden. Bidraget bestäms efter viss mall.en

Inackorderingsbidrag i detäven fallet elevens utbildningsvalges
finns hemorten. Detta gäller eleven sökt intet.ex. kommitom men
in på motsvarande utbildning hemorten, han ellernär hon elevär
vid godkänt idrottsgymnasiumett eller vid utbildning där deten arman
har beslutats hela landet skall elevområdeatt eller föräldrarnanärvara
har flyttat till och eleven bor kvar förort fullföljaen annan att en
redan påbörjad utbildning.

Våra skäl

Den beskrivna uppgiften också den utförsnu generalistersom av-
vid det kommunala medborgarkontoret i Sölvesborgs kommun bör-

denäven allmänt kunna utförassett generalist vid med-ettav en
borgarkontor i regi.gemensam

9.6.7 Tillstånd till förrnultningsklosett

Vårt förslag: En generalist vid medborgarkontor bör kunnaett
för enligt lokal hälsoskyddsförordningsvara installeraen att en

förmultningsklosett.

Nuvarande förhållanden

I lokala hälsoskyddsförordningar förekommer krav på tillstånd bland
för få installera förmultningsklosett.annat att en
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toaletterantaloch klassathar ett somSocialstyrelsen provat
förbrukareantaletdvs.belastning,högstaochgodtagbara angett en

och en.var
fastighetsbe-uppgiftinnehållaskalltillståndansökan omEn om

kommernormaltmångaoch hurtoalettteckning, sompersonertyp av
toaletten.användaatt

socialstyrel-ansökaniuppgifterna motkontrollerarHandläggaren
föreliggerförutsättningar ettdärefterfattarochlista om --sens -

tillstånd.beslut om

Våra skäl

medsambandi attkanprincip avgörasiärendenfrågaDet är somom
kanhandläggande tjänstemannenDenin.tillstånd lämnasansökan om

enkelt avgörasättpâlistasocialstyrelsens ett omledningmed av
inte.ellerföreliggertillståndförförutsättningar

välmycketuppgiftifrågavarandeMBK-utredningeni attVi anser
medborgarkontor.vidgeneralistutföras ettkan enav
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10 Utredningens författningskommentarer

Vi har pedagogiska skäl valt 1994 årsersätta lagav att med lagen ny
se Utredningens författningsförslag. Lagen framgårär avseddsom

kompletteras medatt regeringsförordning.en
Vårt lagförslag innebär utvidgning tillämpningsomrâdet fören av

försöken. formerDe för medborgarkontorsverksamhet möjligaärsom
enligt 1994 års lag skall alltjämt kunna tillämpas under försöksperio-
den.

Här skall lämnas några kommentarernärmare till våra bägge
författningsförslag, paragraf för paragraf.

10.1 Förslaget till lag utvidgadom
försöksverksamhet vid medborgarkontor

Lagens tillämpningsområde

l § I denna lag föreskrifter sådan samverkan mellanges om en
statlig myndighet, allmänn försäkringskassa, kommun elleren en

landsting där dessa förett varandras räkning utför enklare för-
valtningsuppgifter eller utnyttjar varandras personal, lokaler och
utrustning till utföra sådana uppgifter.att

I medborgarkontor förett närvarande för flera olikautrymmeges
former för samverkan mellan statliga myndigheter, allmänna för-
säkringskassor, kommun eller landsting.en ett

denI föreslagna lagen i och för sig föreskrifter bara inu frågages
integrerad samverkan. Det framgår 1om Ett exempelav en

sådan samverkan redan möjligär enligt den nuvarandesom-
försökslagen är kommun utför enklareatt förvaltningsuppgifteren-

inte innefattar myndighetsutövning för statligasom myndigheters eller
allmänna försäkringskassors räkning.

Med den föreslagna lagen sträcks emellertid tillämpningsområdetnu
för denna form samverkan så statligaäven myndigheter,ut attav
allmänna försäkringskassor och landsting får utförarätt sådanaatt
uppgifter för varandras räkning eller för kommuners räkning. Det
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kommunalttillförsökslagennuvarandebegränsningen i denbetyder att
kommersagdDetupphörmedborgarkontorenförhuvudmannaskap nu

till led.förstaparagrafensuttryck i
myndighetsamverkanintegrerad ärförform attYtterligare enen

Denverksamhet.för sinpersonalmyndighetsutnyttjar en annan
innefattaruppgifterförobligatorisksamverkanför görsformen som

personregister.tilltillgångkräver ettellermyndighetsutövning som
jfr medledandraparagrafensiuttrycktillsagda kommerDet nu

9 §.förslagets
intedärmedmedborgarkontor ärsamverkan iförformerAndra ett

sådanasamordningfrågakan resurserDetuteslutna. avenomvara
alltsåservice, närmastadministrativellerutrustning enlokaler,som

funktioneradministrativamed vissasamlokalisering mengemensamma
myndighetrespektivehandhasförvaltningsuppgifternaalladär avom
ocksåkanförfattningsreglering. Detnågonkräver varainteoch som

iintegrationochsamlokalisering ettkombinationfråga avenom
såledeshållssamverkanförformerOlikaärenden.antalbegränsat

öppna.
etableramöjligtexempelvissåledesblir det attbestämmelsenEnligt

myndig-statligamellanuteslutandemedborgarkontorisamverkanen
dendärkommunochmyndighetstatligmellanellerheter enen

kommunaladelförpersonalsinmyndighetenstatliga ensvarargenom
förmyndigheter,dessabestämmelsenmed ärTankenuppgifter. att ge

i lagen,samverkansådanaintresseradefall de avsesdet somär av en
flexiblaorganiseraförmöjligtförutsättningar attgodaså som

Detfinnas.kanbehovolikaefter dealltsamverkanslösningar som
denenligtgällervadfrånskillnadtillblandinnebär somannat -

för den ärmöjligtblirocksådetförsökslagennuvarande somatt--
andradelförpolismyndighethos attanställd ensvarat.ex. en

tillhöruppgifteralltsåpolisornrådet,utanförförvaltningsuppgifter som
ellerförsäkringskassorsförvaltningsmyndigheters,statligaandra

verksamhetsområden.myndigheterskommunala
såledesställsmedborgarkontorfrågaskalldetFör ettatt omvara

ochmyndigheterkommunalaochstatligabådepånågot kravinte att
tvâtillräckligtfulltmedverkar. Det är attförsäkringskassaallmänen

samverkar.myndigheter
handläggasskallförvaltningsuppgiftervilkagällerdetNär som

förvaltnings-enklaretilldessa begränsatsharmedborgarkontor,vid ett
ärendenuppgifter ellersådanfrågaskall barauppgifter. Det omvara

frånbedömningarsjälvständigaeller därlitenfelförrisken ärdär
alltså frågaDet rentförekommer. ärintesidahandläggarens enom

innefattaocksåhandläggning kansådanhandläggning. Enrutinmässig
§.myndighetsutövning se ll
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Som exempel på sådana enkla ärenden eller uppgifter kan nämnas
handläggningen vanliga passansökningar. Handläggningen härav år
i begränsad till kontroll det finns passhinder eller inte ien av om
passregistret. Finns det enligt registret inget passhinder, skall ett pass
utfärdas.

Det förstär det enligt passregistret kan finnas s.k. passhinderom ett
bedömning skall ske. Det också först dåärsom en ärendet intesom

längre kan enkel beskaffenhet.anses vara av
I utförs förvaltningsuppgifterna vid medborgarkontorvems namn ett

med integrerad verksamhet Som vi tidigare medborgar-ärsagt,
kontoret inte någon myndighet.

Enligt den försökslagennuvarande med uteslutande kommunalt-
huvudmannaskap utför kommunen de statliga förvaltningsupp--
gifterna i och inte i respektiveeget myndighets senamn namn prop.
199394: 187 15 f.. Som vi inledningsvis har vi inte haft någons. sagt
anledning i frågasätta den nuvarande försökslagensatt innehåll. Den
ordningen får således bestå för sådana förvaltningsuppgifter intesom
innefattar myndighetsutövning, infonnation, rådgivningt.ex. eller
andra serviceåtgärder.

Blir det däremot fråga förvaltningsuppgifter innefattarom som
myndighetsutövning, bör i stället uppgifterna alltid utföras i den
ursprungliga myndighetens Bland kravet i förslagets 9namn. annat
och 10 §§ på myndigheten skall träffa särskildaatt anställnings- och
uppdragsavtal med den handläggande tjänstemännen uttryckär förett
detta synsätt.

Beslut fattas vid medborgarkontor skallett i den månsom de
inbegriper myndighetsutövning överklagas i ordning närsamma som
beslutet har fattats vid den ursprungliga myndigheten. Givetvis bör det
från rättslig synpunkt sakna ifallbetydelse, samverkan kallas med-
borgarkontor eller något Men eftersom det bara blir frågaannat. om
gynnande eller neutrala beslut, blir det i praktiken sällan aktuellt
med överklagande över huvud taget.

277



författningskommerztarer 1995:61SOUUtredningens

myndig-innefattarförvaltningsuppgifterintegäller§2 Lagen som
denbedömningarsådaninnebära attkanochhetsutövning som

opartiskhet kan sättasochsaklighettjänstemannenshandläggande
uppgifter.övrigatill dennesmed hänsynfrågai

myndighetsutövning.uteslutande§i 2Bestämmelsen avser
och andraförvaltningsmyndigheterskall9 § RFkap. somEnligt l

verksamhetsiniförvaltningenoffentligadenuppgifter inomfullgör
opartiskhet.ochsaklighetiakttalageninförlikhetallasbeakta samt

för-förkanmedborgarkontorvidhandläggare svaraEn ett
kombinationsådanEnskilda områden.vittinomvaltningsuppgifter av

Ärintressekonflikter.deltillledaförvaltningsuppgifter kan manen
utföraskallsamtidigtmyndighetvissanställd ment.ex. av en
förriskdetfinnsmyndigheter, attandrafleraelleruppgifter för en

handläggaren.misstrokommakanallmänheteneller attomgivningen
indrivningsverksamhetkronofogdemyndigheternasSkulle t.ex.

medborgarkontortillförläggasmyndighetsutövning ettbetungande
i ochvilketdärplacerastjänstemändessfleraelleratt avengenom --

organisationslös-flexiblatillförslagvårtenligtuteslutetintesigför är
förförvaltningsuppgiftervissautförasamtidigt enochningar -

tjänste-sådanhuruvidafrågansjälvklartväcksräkning, enkommuns
de kommu-indrivningsärendensådanabehandling avsersomavmans

behandlingenfrånsigskiljerhyresfordringar avbostadsföretagensnala
ärenden.andra

kommu-konfliktsituation ärsådanpåexempel om enEtt annat en
förtursplaceringar i barnom-uppgift avgöratillharnalanställd attsom

Ivapenlicensärenden.ibeslutaochhandläggasamtidigt kansorgen
uppgifterdelfåtjänstemännenkanbarnomsorgsärendet omav

licensären-också förbetydelsefullakanfamiljeförhållanden varasom
det.

konfliktsituation ärexempel enomYtterligare annatett en
vidochförsäkringskassananställdkanske är somtjänsteman, avsom

redafåttharPolisen attförpassärendeiregisterslagning ett
försäkringskassebedrägerier,tillskyldigsiggjortfråga haripersonen

ellerbostadsbidragansökandenhandläggakan ompersonens
sjukpenning.framställning om

ärendensådanahandläggerför den m.m.möjligheterdetFinns som
hankanbedömningar,medborgarkontoret göravid attnämntsnusom

skulle haärendetuppgifterinsåledeshoneller omsom,smyga
Be-beaktat.skulle haintemodermyndigheten,vidavgjorts man

kombinationerolämpligasådanahindrasyfte avstämmelsens är att
medborgarkontor.vidförvaltningsuppgifter ett
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Ett kommasätt till medatt del dessarätta problem alltsåären av
begränsa antalet ärendenatt där handläggaren skall bedömningar.göra

Ett sätt är begränsaannat handläggarens tillgång tillatt känslig
information. När det gäller passärenden finns det med hänsyn tillt.ex.
handläggarens uppgift inte något skäl för låta denne få reda vadatt

passhinder består Uppgiftenett enligt registret passhinder kanattom
föreligga eller inte alltså fulltär tillräckligt för denne skall kunnaatt
lösa sin arbetsuppgift. Handläggning ärenden utlämnandeav om av
allmänna handlingar hos myndighet skall inte heller enligt förslageten
kunna anförtros den verksam för fleraär myndigheter. Se vidaresom
ll § i vårt förslag.

Ill och 12 FL, i §7 LOA, i 6 kap. 24 och 25 §§ KL ochi 11
§ AB 94 finns ytterligare bestämmelser i liknande syfteett tarsom
sikte begränsa möjligheterna för offentliganställdaatt kombineraatt
olämpliga arbetsuppgifter.

3 § Lagen omfattar inte
beslut avslå eller avvisa framställning,attom en
beslut återkalla tillstånd,att ettom.
rättelse eller omprövning beslut,av.
beslut återkrav utbetald förmån, ellerom av en.
beslut åliggandengäller för enskilda eller i övrigtsom avser

ingrepp i enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden.

Genom 3 § begränsas lagens tillämpningsområde det gällernär
myndighetsutövning i huvudsak till beslut normalt bara ärsom
gynnande eller neutrala för dcn enskilde. Bestämmelsen utgör ett
tillmötesgående de krav finns i 8 kap 3 § RF be-av attsom om
tungande myndighetsutövning inte bör komma i fråga för överläm-
nande till subjekt uttryckligt iett stöd lag. Vi har valt denutanannan
här lösningen med hänsyn till de krav ställs i 8 kap. 3 § RFsom upp

delegera sådan myndighetsutövning.attom
Här bortses från beslut viss ersättning givetvisatt kanett om en

negativt i den meningen sökanden får mindre ellerän väntatvara att
det begränsar möjligheterna tillatt ersättning. I stället fören attannan

söka definiera gynnande eller neutrala icke-negativa beslut, har vi
valt vända på bilden och i 3 §att undan avslagsbeslut m.fl. frånta
tillämpningsområdet för försöken med medborgarkontor.

Uttrycket framställning i punkten 1 något omfattandeär änmer
ansökan i 1 § lagen 1988:205 rättsprövningt.ex. vissaom av
förvaltningsbeslut. Det också medär hänsyn till hur verksamheten rent
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naturligare använda ordetfaktiskt bedrivs vid medborgarkontorett att
föreframställning ordet ansökan.

främst varje slagordet ingrepp i punkten 5Med avses av
tvångsmedel.

Samtjänstavtal

försäkringskassa,allmänförvaltningsmyndighet,statlig4 § En en
inbördesavtallandsting får ingåochkommun ett sam-omen

samtjänstavtal.enlighet med 1 §verkan i

grundasemellan skallmyndigheternasamarbetetI 4 § ettattanges
samtjänstavtalenolikasamtjänstavtal. Det dekallatsärskilt avtal, är

medborgarkontors-föringår bildarmyndigheterna ramensomsom
förvaltningsuppgifterna fårskall de olikaavtalenverksamheten. I som

i de fallsärskiltmedborgarkontorhandläggas vid ett enanges noga,
för sådanapersonalmyndighetsutnyttjarmyndighet annansen

myndighetsutövning ellerinnefattarförvaltningsuppgifter somsom
till personregister.kräver tillgång

tjänsteprofils.k.sådan preciseringförstDet är engenom en --
utförasi fråga kommer kunnaför uppgifternagarantier fås attattsom

utförtsskulle hapå devid medborgarkontor sättett omsomsamma
modermyndigheten. Förnågon tjänsteman vidhade handlagtsde attav
förvaltningsuppgifterna tillskall förden tjänstemanbinda som svara
träffa särskilt avtal medskall myndigheterna dessutommyndigheten ett

9 och 10 §§.denne, vidarese
kommunerinrasstycket 1994 års försökslag§ andraI 1 attom en

kommunalainom för denavtal med enskildahar slutarätt att ramen.. erinran har§ KL. Dennakompetensen enligt 2 kap. 1. ansettsnu
föreslagna lagen.därför motsvarighet i denobehövlig och saknar

280



SOU Utredningens1995:61 författningskømmentarer

5 § I samtjänstavtal skall detett nämnare dels vilka för-anges
valtningsuppgifter skall utföras, dels vilka ekonomiska ochsom
andra villkor skall gälla mellan vid utförandetsom parterna av
förvaltningsuppgiftema.

Vidare skall det avtalet framgåav
hur huvudmännen skall och övervaka verksamhetenstyra vid

medborgarkontoret,
2. hur arbetsledning och kompetensutveckling skall ordnad,vara
och

hur allmänheten skall informeras verksamheten.om

6 § För giltigt skall samtjänstavtalatt skriftligtett ochvara vara
ha godkänts regeringen.av

Avtalet gäller under den tid föreskrivs i avtalet, docksom
längst så länge denna lag gäller.

7 § Regeringen får återkalla godkännande enligt 6ett § första
stycket, ändrade förhållanden kräver det eller det finnsom om
andra särskilda skäl för det.

Avtalet skall därvid upphöra gälla den dag regeringenatt som
bestämmer.

I 5-7 §§ vadnärmare skall i avtal samtjänstanges ettsom anges om
och vad i övrigt skall gälla för sådant avtal skall fåsom att ett
tillämpas.

Lagen 1992: 1317 offentlig upphandling skall inte tillämpas påom
samtjänstavtal. Den personal skall arbeta vid medborgarkontoretsom
förutsätts besitta unik kompetens.en

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ ändring i sak 2motsvarar ochutan
4 §§ i 1994 års försökslag.

Föreskriften regeringens godkännande utesluter inteom att
huvudmännen de avtalsslutande myndigheterna själva kommer
överens begränsa pågående medborgarkontorsverksamhet.attom en
Däremot fordrar varje ändring verksamheten i riktningav motsats
regeringens godkännande innan den får påbörjas. Det gäller också om
de tjänsteproñler beskrivs i samtjänstavtalet, dvs. de befattnings-som
beskrivningar gäller för handläggarna, ändras till omfattasom att
ytterligare myndighetsutövningsuppgifter och inte tidigare varitsom
föremål för regeringens godkännande. Det innebär t.ex. att en
modermyndighet inte får föra ytterligare myndighetsutövningsupp-ut
gifter till sina anställda vadutöver förutsattes samtjänstavtaletnärsom
träffades.
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längreintegällergodkännadesittåterkallarregeringenfallFör det
stödmedutförtsredanförvaltningsuppgiftersamtjänstavtalet. De som

Ibland kanbeslut.sådantdock intepåverkassamtjänstavtalet ettavav
med-vidverksamhetenavveckla ettförtidbehovfinnasdet attav

dagfrån denförstverkandärförfåråterkallelse somEnborgarkontor.
bestämmer.regeringen

tolknings-kommagiltighetstid skulleavtaletsunderdet upp enOm
dvs.vanligt sätt,den lösasfårhuvudmännen, genommellantvist

avtal.eventuelltochförhandlingar nyttett

Verksamhetsrapporter

detskall sättsarntjänstavtalträffat somhar§ ett8 Parter som
bedrivits.harverksamhetenhurredovisabestämmerregeringen

års1994ihuvudsak 3 §iändringi 8 §Bestämmelsen utanmotsvarar
försökslag.

redovisningenårligadenförtidpunkten somDen närmare -
försökslagen närmastärnuvarandei dentill den 1bestämts mars -

utredningensiintagitsdärförharverkställighetsföreskrift ochen
förordningsförslaget.§2förordning setillförslag

smidigt sätttidpunkten ettdenövrigtförkanHärigenom senare
och demyndigheternasstatligademedsamordnaselleranpassas

års-lämnaskyldighetframtida attförsäkringskassornasallmänna
redovisning.

personregistertillgång tillMyndighetsutövning,

förvaltningsuppgifterdelvisellerheltsamtjänstavtalet9 § Avser
tilltillgångkräverellermyndighetsutövninginnefattar somsom

uppgifternaförmyndighetdenskallpersonregister, svararsomett
denmeduppdragsavtalelleranställnings- somsärskiltträffa ett

hosanställdredan ärintedenneuppgifter,dessautföraskall om
myndigheten.

träffakommunförmöjligt attdetförsökslag ärårs1994 enEnligt
myndighetersdessaförm.fl.myndigheter attstatligamedavtal om

innefattarinteförvaltningsuppgiftersådanautföra somräkning
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myndighetsutövning. Den möjligheten kvarstår enligt den föreslagna
bestämmelsen i l

Omfattar samtjänstavtalet också sådana förvaltningsuppgifter som
inkluderar myndighetsutövning, skall myndigheten eller kommunen
enligt 9 § träffa särskilt anställnings- eller uppdragsavtalett denmen
eller de anställdaär hos den andra myndigheten ochpersoner som som
skall för uppgifterna i fråga. Därigenom knyts tjänstemännen tillsvara
myndigheten på sådant han i alltsätt väsentligt kanett jämställasatt
med den på vanligt anställd hossätt är myndigheten. Han blirsom
därmed del myndigheten och ingår i dess organisation.en av

Enligt 6 kap. 33 § KL gäller emellertid den begränsningen att en
kommun får inte delegera beslutanderätt till någon denänannan som

anställd i kommunen.är
Genom den föreslagna lagen kommun befogenhet lämnaattges en

enklare förvaltningsuppgifter.över Men i de fall angelägenheterna
innefattar myndighetsutövning uppfylls dock inte dengenom nu
föreslagna försökslagen kravet på lagstöd i 11 kap. 6 § förRF fåatt
lämna uppgifterna tillöver enskilden person.

Vad gäller kommunen får den således vårt förslag har utformatssom
träffa särskilt anställningsavtal med den tjänstemanett vid medborgar-
kontoret skall utföra uppgiften, han eller hon inte redansom ärom
anställd kommunen. Men statliga myndigheter och allmännaav
försäkringskassor kan ingå uppdragsavtal.även

Inom det specialreglerade kommunala verksamhetsområdet är
uppgiftmöjligheterna överlåta någonatt beroende huren annan av

Ävenspeciallagstiftningen utformadär på det aktuella området. här är
medlösningen träffa särskilt anställningsavtalatt denett tjänsteman

vid medborgarkontoret skall för uppgiften.som svara
Det tillgodoser de krav ställs bland SekrL ochannatsom upp

datalagen.
När det gäller tillgången till uppgifter i myndigheternas olika

personregister, förutsätts i princip bara den ingår i myndig-att som
hetens organisation omfattas denna Det framgårrätt. indirektav av
sekretesslagen, datalagen, de särskilda registerlagarna eller Datain-
spektionens tillstånd. Det innebär bland många förvaltnings-annat att
uppgifter särskilt inom de allmänna försäkringskassornas verksam--
hetsområde inte kan utföras någon myndighet den elleränav annan-
de har register.som

Genom särskilt anställnings- eller uppdragsavtal medett den eller
de handläggare vid medborgarkontoret behöver få tillgång tillsom
vissa registeruppgifter för kunna utföra de aktuella arbetsupp-att
gifterna enligt samtjänstavtalet löses också den frågan.
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liksom9 §ipersonregisteruppgifter itillgång tillMed ett avses
tillregistretfrånuppgifterhämtamöjlighetinte barai 10 § enatten

ellerregistretuppgift tillföramöjlighetocksåbildskärm att enutan en
register.sådantuppgiftavlägsna etturen

tilltillgångi fråga§ fåravtal enligt 9särskilt10 § Ett person-om
uppdragsta-ellerarbets-informationsådangällaregister bara som

förvaltningsuppgifterutföra dekunnaförbehöver somattgaren
avtalet.medavses

till barauppgiftertilltillgångenbegränsa10 §Föreskriften i attavser
förvaltningsuppgifterdeutföraförbehövsuppgiftersådana attsom
uppdragsavtalet. Detelleranställnings-särskildadetomfattas avsom

med-vidverksam etttjänstemannen äremellertidinnebär att somen
skildavittpersonuppgifter inomtilltillgångfåändå kanborgarkontor

modermyn-vidanställdbarahanhanområden envoreomsom -
han fårinteinnebärfå. Detskulle kunna attintedighet annars-

handläggningenvidöverskottsinfonnationeneventuelladenanvända
tillgängliginteinfonnationen ärdenförvaltningsärenden,andra omav

Syftetmodermyndigheten. är attvidhandläggsärendendessanär
handläggningenlika,behandlasärendenlika oavsettsäkerställa omatt

medborgarkontor.videllermoderrnyndigheten ettsker hosdemav
finnsöverskottsinformationanvändninghindrarFöreskrifter avsom

SekrL.övrigt iför
iföreskrivsbegränsningsådansaknaravtalfalldetFör somett en

begränsningsregel,dennastriditillämpasellerparagrafen mot
elleravtaletgodkännainte attantingenbeslutaregeringen attförutsätts

lagenstrider ärAvtalsreglergodkännande. motsittåterkalla som
eftersomogiltiga,helsthurlagtolkningsprincipervanligaenligt som

lagregler.tvingandesigdet rör om
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Delegering

ll § Arbets- eller uppdragstagare omfattas särskiltettsom av
avtal enligt 9 får§ enligt vad regeringen föreskriver förnärmare

fallenklare anförtros i myndighetensatt namn
anmälningar tillgrepps- eller skadegörelsebrott,ta upp om

handlägga ärenden enligt 1938:121lagen hittegods,om
bevilja enskilda tillstånd inneha jaktvapen enligtattpersoner

vapenlagen 1973:1176,
utfärda4. vanliga enligt passlagen 1978:302,pass
bevilja tillstånd till innehav, förvärv förvaringoch av ex-

plosiva enligt lagen 1988:868ämnen brandfarliga ochom
explosiva varor,

bevilja
tillstånd enligt 2 kap. ordningslagen 1993:1617 anordnaatt-
offentliga tillställningar,
tillstånd enligt kap.3 lag i anspråk offentligaatt tasamma-

eller företaplatser sprängningar,
bevilja bostadsbidrag7. enligt lagen 1993:737 bostadsbi-om

drag,
bevilja bostadstillägg enligt lagen 1994:308 bostadstill-om

lägg till pensionärer,
utfärda intyg till sjukvårdsförmåner,rättom

10. medge jämkning preliminär skatt enligt bestämmelsernaav
i uppbördslagen 1953:272,

11. medge anstånd med inbetalning skatt enligt bestämmel-av
i uppbördslagen,serna

12. utfärda utdrag skattelängd eller taxeringsuppgiftsregister,ur
utfärda intyg13. kvarskatteavdrag inte skall göras,attom

14. utfärda taxeringsbevis fastighet,för
15. utfärda duplett A-skattsedel,av
16. medge anstånd inmed självdeklaration enligt be-att ge

stämmelserna i lagen självdeklaration1990:325 och kontroll-om
uppgifter,

utfärda förtryckta17. deklarationsblanketter,
18. utfärda personbevis,
19. registrera anmälan flyttning enligt folkbokföringslagenom

1991:481,
20. skriva in arbetssökande arbetsförmedlingen,vid
21. bevilja flyttningsbidrag enligt förordningen 1994:7 om

flyttningsbidrag.
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enligt 9 §avtalomfattasuppdragstagare§ eller12 Arbets- avsom
i kommunensfall anförtrosför enklarefår vidare att namn

socialtjänst-6 §bistånd enligtsocialthandlägga ärenden om
harpension ellersvenskinte kan1980:620 till denlagen som

otillräcklig pension,
fördelaplats i barnomsorgen,anmälningaremotta om

enligt 14 §platserbjudandenoch länmabarnomsorgsplatser aom
socialtjänstlagen,

hälsoskyddslagenenligtfönnultningstoaletttilltillståndge
1982:1080,

iför eleverinackorderingstöd tillekonomisktlämna4. gym-
1985:1100,skollagenenligtnasieskolan

1987:10 föroch bygglagenenligt plan-bygglovbevilja
område,detaljplanelagtienbostadshustillbyggnader m.m. av

handikappade.parkeringstillstånd förbevilja

regeringsföreskrifter ellerlagstöd föruttryckligt§§och 12I 11 ettges
imyndighetsutövningsamverkanregeringsbeslutsärskilda omom

§§.och 9med 4i enlighetuppräknade ärendegruppervissa
finns iärendeslagentill de olikaanslutningikommentarerNärmare

avsnitt
förvaltningsuppgifterfårstycket RFtredjekap. 6 §Enligt ll som

medenskild baratillmyndighetsutövning lämnas överinnefattar en
någotkommun. Attochgäller bådeBestämmelsen utanstöd i lag. stat

meduppdragsavtalanställnings- ellersärskiltträffastödsådant ett en
myndighetsutövningvissskall utförablanddenne annatattperson om

kringgå-möjligen kunnaskulleräkningmyndighetens ettför ses som
grundlagen,islås fastordningkonstitutionella trotsdenende somav
uteslutandesida ärmyndighetensavtalsslutandeden attsyftet frånatt

vid hand-sammansättningsärskildtillämpadet möjligtgöra att en
uppdragFör1993 8.jfr Aärendena JKaktuelladeläggningen av

möjlighetenfrågalagstöd. Ifall kräva attvarjeenligt RFtorde om
hänvisaskanlandstingellerfrån kommunuppgifterdelegera etten

förNågot stödKL.3433 och6 kap.16 §till 3 kap.också samt
dockuppdragstagaretillbeslutanderättdelegerakommun gesatt enen

försökslag.dennai övrigtbestämmelse ellerdennainte genomgenom
delegerasbeslutanderättendengäller alltjämtkommunFör att somen

andratill 13 §kommentarenseanställd kommunenmåstetill avvara
stycket.

i ljusetgivetvisskalloch 12föreslås i 11lagregelDen sessom
föreskrift.nyssnämndaRF :sav
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Uttrycket enklare fall knyter till uttrycket för-enklarean
valtningsuppgifter i 1 Man skulle också kunna tala ärendenom av
enklare art.

föreskrifterNärmare förvaltningsuppgifterde regeringenom som av
får delegeras med stöd § beslutar regeringen förordning.ll i Seav
vidare nedan, avsnitt l0.2.

förslagetVad gäller i avsnittet 9.1.6 delegera delgivnings-ävenatt
uppgifter erinras så kunna ske särskilt lagstöd vidatt utanom anses
sidan delgivningslagen 1970:428.av

13 § Vad i ochll 12 §§ gäller hinder vadsägs utansom av som
föreskrivs i författning.lag ellerannars annan

frågaI delegering beslutanderätt från kommun enligtom av en
12 § skall dock tillämpas vad i 6 kap. 33 och 34 §§sägssom
kommunallagen 1991:900 eller i särskilda föreskrifter.

Bestämmelsen i 13 § första stycket har kommit till i tydlighetssyfte och
till undvikande lagkonflikter.tänkbara Någon s.k. pingpongeffektav
med motsvarande föreskrift i lag eller författning kanen en annan
knappast uppstå i sådant fall bör den föreslagna försökslagen iett--
regel försteg med hänsyn till sitt begränsade syfte.ges

Föreskriften i andra stycket: Utredningen har föra inövervägt att
uttryckligt för kommunenlagstöd samverka i vissa enklareett att

ärenden socialtjänstlagenenligt 1980:620, hälsoskyddslagen
1982:1080, plan- bygglagenoch 1987:l0 m.fl. utredningenMen
har tillräckligtdet med hänvisning i försökslagen tilläransett att en
KL:s delegeringsbestämmelse. Utredningens överväganden i denna
fråga skall bakgrund också samtjänstavtalen skallmot attses av
innehålla preciseringar uppgifterna. Ifallaktuella kommunalade ettav
avtal saknar tillräckliga ellerpreciseringar uppgifter gäravser som

försökslagenvad regeringentillåter förutsätts inte godkännerutöver att
avtalet.
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utvidgadförordningtillFörslaget10.2 om
vid medborgarkontorförsöksverksamhet

avtalsärskiltomfattasuppdragstagareeller§ Arbets- ettl avsom
vidförsöksverksamhetutvidgad1995:000lagenenligt 9 § om

§i 11uppgifterdefår anförtrosmedborgarkontor som anges
stycket.andraföljerbegränsningarmed delag, avsomsamma

i frågaendastArbetsuppgifterna får omavse,
snatteri,amnälningarsådanapunkten att ta avsersomupp

1skadegörelse,ochstöld, åverkan
ltillgodsärendensådanahandlägga ettpunkten 2: att avsersom
itiotusen kronor,värde högstav linomjaktvapentillståndsådanabeviljapunkten att avsersom

iförekommersökanden inteoch därvapengarderobens.k.den

ibelastningsregister,något
enligtdärtillståndbevilja sådanapunkten 4: passatt avsersom 1föreligga,kanpasshinder intepassregistret

polismyn-inomtillståndsådanabeviljapunkten att som Vtillstyrkts,digheten har samt
polismyn-inomtillståndbevilja sådanapunkten att som

tillstyrkts,hardigheten
därbarnfamiljerbidragsådanabeviljapunkten 7: avseratt som
ochinkomsten lbidragsgrundandedensammansättning,hushållets

Iokomplicerad,bostadskostnaden är
medpensionärerbidragsådanabevilja gpunkten avseratt som

ibostadsförhållanden,ochinkomst-okomplicerade
med-svenskaintygutfärda sådanapunkten avseratt som

lEUEES-tillfamiljemedlemellerEUEES-medborgareborgare,
imedborgare,ellermedborgare annan
lpreliminärjämkningarbevilja sådana10:punkten som avseratt

löntagare,ochstuderandeSkolungdomar,förskatt
iuppenbartdetanstånd där är attsådanabeviljapunkten 11: att
jbeviljas,skallanstånd

uppenbartdär detanstånd är attsådanabevilja16:punkten att j
jbeviljas,skallanstånd

anmälningarsådana19:punkten avser ensomatt ta upp lbo-tillflyttarfamiljhel ettellerensamstående somenperson
permanentbostäder,medstadsområde

sökanderesor.bidragsådanabevilja21:punkten avseratt som

tillämpningmedregeringenföreslås§förordningens l avattGenom
deföreskrifter närmaremeddelarförsökslagenföreslagnaden omnya
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för de förvaltningsupp-begränsningar och preciseringar bör gällasom
gifter få handläggas saknar vanlig anställningskall densom som enav

uppgifterna.hos den myndighet försom svarar
föreskrifter medprincip det tänkbart komplettera dessaI är att

särskildaregeringsbeslut för fall.

1995:000 utvidgad2 § redovisning enligt 8 § lagenEn om
skriftligenförsöksverksamhet vid medborgarkontor skall lämnas

föregåendevarje år detden och1 närmastsenast mars avse
kalenderåret.

års försökslag jfri delar 3 § 1994Innehållet 2 § saki motsvarar av
till lagförslaget.i avsnitt 10.1 8 §kommentaren
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Kostnader11

oväsentligatill ickemedverkavåra förslagkanSärskilt på sikt
medborgar-medförsökenförstärkakankostnadsbesparingar. De

minskade ekono-medför huvudmännenunderlättakontor attatt
service.offentligmedborgarnäraupprätthållamiska enresurser

myndigheternasamverkandedemedborgarkontormed ärtankeEn att
tilleffektivaresamordningsvinster taskall attgöra varagenom
till 1994förarbetenaframgårutrustning. Detochlokalerpersonal, av

försökslag.års
tankenförverkligandet den änsättasförslag kanMed våra merav

i förgrunden.
statligaochförsäkringskassorförmöjligheternautökaGenom att

rationaliseringsvinster göras.försöken kanmedverka imyndigheter att
medaktuelltbesparingsskälallmännaexempelvisDet är av

lokala kontorsnät.försäkringskassornasi de allmännainskränkningar
Polisenockså kraftigt.polisdistrikt minskarpolismyndigheterAntalet

i dag.disponerardende lokalerallabehövaintekommer att som
det allmännaförlönsamti del falldetkansådant lägeI ett varaen

tillkommersektorerfrån olikamyndighetermellansamverkanatt en
medärendenenklarehandläggningengällerdetstånd också när av

samverkan kansådanpolisområdet. Enmyndighetsutövning, t.ex.
mindretillomställningnödvändigunderlättatillbidra enatt en

Exempelvisiförvaltningenoffentligadenför stort.kostym
medborgarkon-användning itillkanpolislokaler kommaöverblivna en

allmännaellermyndigheterkommunalaocksådärtorsverksarnhet
personal.med bl.a.medverkarhuvudmänförsäkringskassor som

förförvaltningsmyndigheterna,förslagmed våraTanken är att ge
så godamedborgarkontorssarnverkan,intresseradefall dede är av en

samtjänstlösningarflexiblaorganiseramöjligtförutsättningar attsom
finnas.behov kanolikaefter deallt som

myndighetsutövning, liggerinnefattaruppgiftergällerdetNär som
vidmedarbetaretill dessmyndighetenansvarigaden attdet att se

innebärakanbehövs. Dethar den kompetensmedborgarkontoret som
följerkostnaderaktuellainledningsskedeiAndrakostnader. avett
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olika behörighetsspärrar förslagetenligt behöver läggas in detnärsom
gäller medarbetarnas åtkomst till myndigheternas personregister.

Ansvaret för förslagen i de konkreta fallen inteatt leder till
kostnadsökningar inte minst lika besparingarmotsvaras storasom av
läggs vårmed lösning liksom för närvarande de avtalsslutande
myndigheterna.
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Kommittédirektiv

medborgarkontorMyndighetsutövning vid

1994:26Dir.

1994regeringssammanträde den 17vidBeslut mars

Sammanfattning uppdragetav

förvaltnings-vilkaoch analyserakartläggaskallsärskild utredareEn
lämpligen kan hand-myndighetsutövninginnefattandeuppgifter som

ingåuppgift skall detdennaImedborgarkontor.vid att ut-läggas
förordningarochi lagar ärförändringarförslag till dearbeta som

handläggning.sådanmöjliggöraförnödvändiga att

medborgarkontorutvecklaAtt

s.k. medbor-år etableratsunderdetlandet harPå flera håll i senare
samlokaliseringskett i formdettanägra fall hargarkontor. I avav en

för-kommunalaochförsäkringskassaallmänmyndigheter,statliga
servi-personal vidharochvaltningar där gemensamenegenenvar

frånuppgifterenbartmedborgarkontor medfinnsandra fallcedisk. I
verksamhet.kommunal

chefen för Civildepar-1992bemyndigade juniden 25Regeringen
skullebl.a.l992:BCtillkalla arbetsgruppatt somtementet en

myndigheterolikauppståfrågor kan närrättsligaanalysera som
i sinuppdrogArbetsgruppenmedborgarkontor. tursamverkar vid

avrapporterades tillanalys,sådanStatskontoret göra ar-att somen
till deremitterades1993:14maj 1993.i Rapportenbetsgruppen
arbets-grund förtilllåg sedanochmyndigheternaberördanärmast

Servicesamverkanbetänkandetiredovisadesförslag somgruppens
civilmi-överläirmades tillDetta1993:67.medborgarkontor Dsvid

remissbehandlades betänkan-Därefter1993.12 oktobernistern den
det.

förordna1993decemberden 22beslutadeCivilministern att ar-en
samordna detuppgiftmedCivildepartementetinom attbetsgrupp

Förordnadet gällermedborgarkontor.medutvecklingsarbetetfortsatta
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till den 30 juni 1995 då förnyad ställning skall till formerna förtas
det fortsatta samordningsarbetet.

Försöksverksamhet med medborgarkontor

Regeringen har tidigare denna dag beslutat föreslå riksdagen prop.
1993942187 femårig försöksverksamhet med medborgarkon-att en

inleds med början den julil 1994. Syftet med försöksverksam-tor
heten få ytterligare kunskaperär och erfarenheter dels huratt ettom
organiserat samarbete myndighetsgränser kanöver utformas, dels hur
dialogen mellan medborgarna och myndigheterna kan fördjupas.

försöksverksamhetenI det i huvudsak modeller förär med-tre
borgarkontor aktuella, dels sådana med enbart kommunalärsom
verksamhet, dels sådana där kommunen, statliga myndigheter, allmän
försäkringskassa och landsting samlokaliserar verksamheter och där

och har sin personal, dels s.k. integrerade medborgar-var en egen
kontor. Inom för försöks- verksamheten skall det möjligtramen vara

den integrerade modellen. I propositionenpröva föreslås därföratt en
lag försöksverksamhet med medborgarkontor kommu-om som ger

befogenhet för begränsad tid sluta samarbetsavtal medattnerna en
statliga myndigheter, allmän försäkringskassa och landsting attom
kommunen sin personal skall för vissa informations-genom svara
och serviceuppgifter vid medborgarkontoret, dock inte sådana som
innebär myndighetsutövning.

Regeringens bedömning medborgarkontor bör kunna öka till-är att
gängligheten och förbättra servicen till medborgarna. Det kan på sikt

stärka medborgarnas möjligheter självasätt väljaett att attvara
service och påverka utformningen och innehållet vissai tjänster. Iav
glesbygd kan medborgarkontor bibehålla ellersätt utveck-ett attvara

den offentliga servicen. Det bör, inte minst bakgrund denmot av
snabba utvecklingen informationsteknologin, finnas potential attav en

sektorsövergripande arbetssätt förbättra och effektiviseraettgenom
verksamheten.

För skapa elektronisk infrastruktur, betonar regering-öppenatt en
i årets budgetproposition prop. 1993941100, bil 1 det krävsatten
samverkan mellan kommunerna, forsknings- och teknik-staten,en

utvecklingsorgan, leverantörer, användare och andra aktörer på
marknaden. Men uppbyggnaden den elektroniska infrastrukturenav
handlar enligt propositionen inte bara fysisk nätuppbyggnad.om en
Det handlar också anpassning lagstiftning och övriga reglerom en av
till den moderna informations- och kommunikationstekniken.
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samladdessa kanmedborgarkontorFördelen med är att ge en
till medborgarna.myndigheteroch statligakommunalafrånservice

hänvisningar,medfå hjälpskall kunnamedborgarkontorenVid man
deskall dock inteDe ersättaanmälningaransökningar och m.m.

vidPersonalenmyndigheterna.ochförvaltningarnaspecialiserade
iutredningargenomföra ären-inte hellerskallmedborgarkontoren
direktärendenklara enklarehand kunnai förstaskalldenden, utan

ytterligare hjälpfinnsexpertorganisationen detisedanoch veta var
defrontservice försåblir påMedborgarkontoren sättfå. enatt

bred ochkandärförvaltningarnaochmyndigheternaolika ge enman
service.snabb

beredafrämstskall såledesmedborgarkontorvidPersonalen ett
direktärenden ifrekventaenklare ochvissahandläggaoch mer

enklareallt frånhandlakankunden. Detmedsamverkan att geom
tillhandahålla blanket-information,frågor,i olikarådgivning att ge

ansökningar.fylla i olikatillmaterialochbroschyrer attannatter,
ochgrunduppgiftertill vissafå tillgångofta frågadetHär är attom

databaser.sökande i olikakontrolluppgifter denom
fåtänkasallmänheten kanärendenkommunalaExempel som

daghemskön,tillanmäla sigmedborgarkontorvid ärhjälp med attett
rådgivningfåi sporthallen,tidbostadssökande, bokasiganmäla som

medhjälpbygglovsansökan,hurärenden, göri olika t.ex. enman
försäk-allmännadenkonsumentfrågor Inomfå råd ifärdtjänst, etc.

expeditionsupp-gällaverksamhetsområde kan detringskassans rena
information bro-lämnablanketter,lämnagifter, ut genomattsom

sjukförsäkringsfrågor,olikamotsvarande samtochschyer geom
ansvariga myndigheter.medkontaktförmedlaochtillhänvisningar

gälla in-detverksamhetsområde kanarbetsförmedlingensInom
platser iledigaformelektroniskskriftlig elleriformation t.ex.om
Sverigeiutbildningarinformationutomlands,ochSverigehela om

olikayrkesvägledningsprogram,Ungdomsutbyte,utomlands,och
stödolikainformationförstastudiestöd Enformer sometc. omav

också kunnarehabilitering börochutbildningtillanslutningifinns
mångatill dehänvisningocksåuppgift kanviktigEn att gevarages.

arbetsförmedlingen,länsarbetsnärrmden,försäkringskassan,instanser
harallastudiestödsnämndencentrala ettarbetslöshetskassan, som

sammanhanget.iansvar
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Utredarens uppgifter

I arbetsgruppens förslag redovisades i betänkandet Servicesam-som
verkan vid medborgarkontor 1993:67 ingickDs kommunernaatt

skulle kunna träffa avtal vissa förvaltningsuppgifter,även attom som
förts från allmän försäkringskassa statligaöver och myndigheter och

innebär myndighetsutövning, skulle kunna handläggas kom-som av
munalt anställd personal vid medborgarkontor. Flera remissinstanser
hade emellertid starka invändningar sådan lösning där för-mot en
valtningsuppgifter kommer utföras under villkor ochäratt som nya
delvis främmande för svensk förvaltningstradition.

De invändningar har riktats förslaget går det kanmot ut attsom
innebära risker för enskildas personliga integritet låta kommunalatt
personal hantera förvaltningsuppgifter från olika statliga myndigheter
och allmän försäkringskassa. Komplikationer kan uppstå, inte bara

det gäller tillämpa de för integritetsskyddet väsentliga reglernanär att
i sekretess- och datalagstiftningen, i förhållande till regel-ävenutan
verken i övrigt för de olika myndigheterna.

Regeringen instämmer i den uppfattning flera remissinstansersom
framfört,har nämligen medborgarkontor förutsätter delvisatt en ny
på hur den offentliga förvaltningen skall organiserad, fram-syn vara

för allt på lokal nivå. Regeringen de rättsliga oklarheterattanser
fortfarande finns det gäller ärendehantering och myndig-närsom

hetsutövning personal utnyttjas kommu-gemensamtgenom som av
statliga myndigheter, allmänna försäkringskassor och landsting,ner,

kräver ytterligare analys och överväganden.
Den särskilde utredaren skall analysera de rättsliga möj-närmare

ligheterna utvidga verksamheten vid medborgarkontor tillatt om-
råden innefattar myndighetsutövning. Utredaren skall därvid tasom

ochdel beakta de synpunkter framförts vid remissbe-harav som
handlingen betänkandet Servicesamverkan vid medborgarkontorav
Ds 1993:67.

.
Utredaren skall, utgångspunkt informa-med från användningen av

tionsteknologi möjligheter ochvid medborgarkontor, belysa de be-
gränsningar finns.som

förslagUtredaren skall lägga vilka ärendetyper inom exempel-om
vis polis-, socialförsäkrings-, kronofogde- och arbetsmark-skatte-,
nads- områdena skulle kunna lämpliga hantera medattsom vara
personal för flera vid medborgarkontor medhuvudmängemensam
tanke på medborgarnas behov och önskemål föreslå de författ-samt
ningsändringar vid utformningen sinabehövs. Utredaren skallsom av
förslag påsärskilt beakta behovet tillgodose högt ställda kravattav
integritet Riksarki-och rättssäkerhet. Utredaren skall samverka med
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beträffande arkivlagens 1990:782 tillämpning vid medborgar-vet
kontor.

Utredningsarbetet med förslag inom det polisiära området skall
prioriteras. På detta område finns det redan visst underlag i Riks-ett
polisstyrelsens remissyttranden där har pekat på vissa ärendety-man

kan lämpliga överföra till medborgarkontor. Ut-attper som vara
redningsarbetet skall avslutat före utgången år 1994.vara av

Civildepartementet
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1994:686 försöksverksamhetLag medom

medborgarkontor

fl.Avtal med myndigheter m.

kommun får träffa statlig myndighet,§ En avtal med allmänl en en
försäkringskassa eller utföra sådanalandsting dessaett attom
förvaltningsuppgifter inte innebär myndighetsutövning.som

kommunallagen 1991:900 följer kommun får träffaAv att en
avtal med enskilda dessa utföra sådana uppgifter det ärattom som

förallmänt intresse kommunmedlemmarna kommunen utför.attav

formAvtalets och godkännande

avtal i första stycket skall skriftligt.2 § Ett l § Detsom avses vara
får inte träffas för längre tid till med utgången juni 1999.ochän av

Avtalet godkännas regeringen får inte tillämpas innanskall ochav
dess. Detsamma gäller ändringar avtalet.av

Verksamhetsredovisning

3 § En kommun och den kommunen träffat avtal med enligtharsom
första skriftligenl § stycket skall den varje år1senast mars gemen-

redovisa för regeringen hur den avtalade verksamheten harsamt
bedrivits föregåendeunder det kalenderåret.närmast

Återkallande godkännandeav m. m.

får återkalla godkännande enligt 2 § andra styck-Regeringen4 § ett
förhållanden det eller det finns andraändrade kräveret, omom

särskilda skäl för det.
skall därvid upphöra gälla den dag regeringenAvtalet att som

bestämmer.

träffat avtal medOm kommun och den kommunen har5 § en som
skallenligt första stycket kommit avtalet1 § har överens attom

underrätta regeringenupphöra gälla i förtid, skall genastatt parterna
det.om
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