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1

Sammanfattning

Den l januari

1999 bildas

Bohuslän,

Götalands

läns allmänna

1997 tillsattes

Ijuni

uppdrag

berörda

försäkringskassornas
startat

ett

presidier

samarbete

inför

i

En ambition

förhållningssätt

har varit

verkatt ur de fyra försäkringskassornas
det bästa och finna den femte
lösningen.
Ett

tillvarata

omfattande

eget inisammanläggning.

för

plattform

annat antogs en gemensam
och arbetsmetoder
i förberedelserna.

regeDe

hade före det

en förmodad

Bland

samheter

försäk-

för att
en organisationskommitté
förbereda och genomföra
sammanläggningen.

ringens
tiativ

Västra

genom en sammanläggning
av försäkringskassorna
Älvsborgs län, Göteborg och Skaraborgs län.

ringskassa

kartläggningsarbete

försäkringskassoma

har därför

av likheter
genomförts.

och skillnader

i de fyra

Ett stort antal medarbetare
har varit engagerade i förberedelsearbetet. På eget initiativ
har kommittén
särskilt uppmärksammat
förtroendemannarollen.

Organisationskommittén
organisationsplan
enhet

misk redovisning
Kommittén

inrättas

sig bakom

en övergripande
försäkringskassan.
Länskontoret

den

förläggs

centralkontoret
administrativ

för

har ställt

nya
enligt regeringens
i Lidköping

direktiv

till Borås.

för Iönehantering,

En

ekono-

och inköp/upphandling.
har

arbetet,

vidare

slagit

fast

a vilka bedömningsgrunder
och placeringsarbetet.
Det kommer

riktlinjer

för

bemannings-

som ska gälla i rekryteringsatt finnas drygt 2 200 med-

arbetare
240
tioner

i den nya försäkringskassan
vid ingången av år 1999. Ca
vid centralkontor
och övriga gemensamma
funkpersoner
har betraktats

det nya länskontoret

som direkt berörda av sammanläggningenVid
och övriga gemensamma
funktioner
har in-

rättats

150 befattningar.

ca

1998: 149

SOU

8 Sammanfattning

Genom

skapats ett utrymme att förstärka
kunnat
har ett 90-tal medarbetare

sammanläggningen

försäkringsverksamheten.
placeras

har

det

Hittills

vid något av de drygt

55

lokalkontoren.
Inom

Västra

s k
försöksKommittén
är angelägen om att
till och med år 2002. Det är också ange-

Götaland

SOCSAM-lagstiftningen.

bedrivs

förlängs
verksamheten
valbarhetsbestämmelserna
läget att

socialförsäkringsnämnder
kassan i beställarförbundens
Genom den tilldelning

kan väljas

tre

försök

enligt

den

så att även personer ur
försäkringsatt representera

ändras

styrelser.

som
av medel till försäkringskassorna
förstärkningar
även
1999
samt
för
aviseras i budgetpropositionen
kunna starta sin verkför 1998 bedöms den nya försäkringskassan
omständigheter.
samhet under relativt goda ekonomiska

SOU
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2

Uppdraget

2.1

Utredningens
1997 uppdrog

Ijuni

förbereda

Kommittén

bildandet

bemanning,

kompetens

eller

Borås

till

samt att
viss försäkringsadministration

läggas

till

Lidköping.

2.2

och ta fram
I uppdraget
ingick

skulle
angavs att centralkontoret
viss administrativ
stödverksamhet

30 personer skulle förkunde
frigöras genom samsom
för att möta bespakunna användas
20

Resurser

bedömdes

manläggningen
ringskrav

vad avsåg

och arbetsformer

för den nya kassan.

för resursbehov

även att rekrytera direktör.
Som givna förutsättningar

förläggas

att
en organisationskommitté
försäkringskassa
i
Västra
av en

0 m den l januari 1999 dir 1997:94.
skulle samordna arbetet med bildandet

organisation,
underlag

regeringen

och genomföra

Götaland

direktiv

för den nya kassan.

Bakgrund

lämnade i december
1996 uppdraget
en särskild utsamråd
i
med
Riksförsäkringsverket,
de
allmänna
föralt
Älvsborgs
säkringskassorna
i Bohuslän,
län, Skaraborgs
län och
Regeringen

redare

Göteborgs

stad

samt

Försäkringskasseförbundet

sammanläggning

av de nämnda försäkringskassorna
försäkringskassa
för Västra Götaland.

sam allmän
slog i sin rapport att försäkringskassan
1999 och att en organisationskommitté

skulle
skulle

förbereda
en
till en gemen
Utredaren före-

bildas
tillsättas.

den l januari

SOU

10 Uppdraget

De
startat
träffar

fyra

försäkringskassorna

hade

redan

under

Styrelserna

förberedelsearbete.
ett intensivt
1997 fick
med februari
från
och
som

hösten

1998: 149

1996

hade presidie-

karaktären
av interBl a beslutades att en för de fyra kassorna gemensam
med mål och satsningar skulle tas fram redan för
verksamhetsplan
uppdraget att
direktörer
fick försäkringskassornas
1998. Vidare

rimstyrelse.

till projekt som var angelägna
bemanna och ge direktiv
organiserade sig i en styrDirektörerna
sammanläggning.
inför en
fram till
fungerade
av arbetet. Styrgruppen
grupp för ledningen
för den nya kassan
ledningen
1998 då den tillträdande
sommaren

organisera,

övertog

planeringsansvaret.

SOU
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3

Några utgångspunkter

i arbetet

1998 utfördes i
förberedelser
som skedde fram till sommaren
direktörerna
i
utgjorde leddär
projektorganisation
styrgruppen
en
olika
fokus ledProcessgrupper
med
tjänstemannanivå.
ning
Alla

ning-

hade ansvar för uppdrag
område. Ett urval av
för kommittén.

stöd-organisation-kärnverksamhet

till

ett stort
utredningarna

antal

utredningar

inom

varje

har presenterats
En ambition
har varit att ur de fyra försäkringskassomas
samheter tillvarata
det bästa och finna den "femte lösningen.
från det synsättet
arbete.

har mycket

tid och kraft

ägnats

verkUti-

kartläggnings-

har ett femtiotal
utredningar
gjorts och i alla
från var och en av
det funnits
representation

Sammanlagt
har

utredningar
kassorna.

En gemensam
säkringskassornas

presidier

för sammanläggningen

antogs av förförhåll1996. Det övergripande

hösten

att den nya kassan skulle ges så goda förutsättför sin verksamhet
Som vägar att möjliggöra
som möjligt.

ningssättet
ningar

plattform

innebar

detta angavs
"utifrån
bästa

att

framtidskassa
talets kunders

positivt
inordna

grundläggande
värderingar
ta tillvara det
kassa samt ha ambitionen
att bygga en
med
metoder
och
arbetssätt
möter 2000som
nya
krav
socialförsäkringsadministration

gemensamma
hos respektive

delta i det gemensamma
samverkansarbetet
allt utvecklingsarbete
i kassan av betydelse
ansträngningarna

samma
lära känna de andra kassornas

arbetsbyten,

nätverksarbete

klimat,

m m

arbetsrutiner

i de gemenm m genom

inte
sätt
och enhetligt

olika

-

snabbt

SOU 1998:149
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aktiviteter

minst

genom gemensamma
förtroendevalda
informera

-

och anställda

om den pågående processen".
direktörer

Försäkringskassornas

har

kom-

till

adjungerade

varit

mittén.
Det

att sprida information
om organisai stort.
och förändringsarbetet
ställningstaganden
kontivia chefer har medarbetarna
information

angeläget

varit

har

tionskommitténs
muntlig

Förutom

nuerligt
de

informerats
för

ledningen

"frågor

och svar",

Under
genom nyhetsbrev.
den nya försäkringskassan
via intranätet.

De flesta

hösten

en möjlighet
frågor har naturligt

handlat om organisationsförändringen.
har rönts även externt.
Viss uppmärksamhet
om den förestående
1998 om organisation

till
nog

Kommittén

gelämnades

1997 där information

i oktober

en pressträff

nomförde

1998 öppna-

sammanläggningen.

Besluten

och lokaliseringar

redovisades

våren

under

i ett press-

meddelande.
Samråd

med de fackliga

das förbund
SACO

FF

representerade
Båda

genom

avhandlats.

Med

varit

har

och

informationsmottagare

varit

i de sammanhang

ömsesidiga

Västra

interrimstyrelser

har inrättat

Styrelserna

förhandlingsparter

Centralorganisation

nivå skett genom att organisationerna
experter knutna till kommittén.

organisationerna

Götalandsnivå.

Försäkringsanställ-

akademikers

Sveriges

och
central

har

organisationerna,

för den nya kassan
har samarbetet funge-

där villkor

ansträngningar

rat mycket gott trots brådskan i processen.
och lämnade
I998 kommittén
i februari
SACO tillskrev
faktorer särskilt viktiga att beakta i bemanningsarbetet.

sin syn
FF ut-

sammanläggningsarbetct,

som

för

ett handlingsprogram
redovisats för kommittén.

arbetade

kommuner
motsatte sig att
av att Habo och Mullsjö
län och
ingå i Västra Götaland och istället fördes till Jönköpings
i dessa komhar ett avtal träffats om att Iokalkontoren
landsting
På grund

muner förs till Jönköpings
Avtalet
1999.
l januari

läns allmänna
har

slutits

försäkringskassz
mellan

styrelserna

0 m
för

SOU

Några
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Skaraborgs
läns allmänna

läns allmänna

försäkringskassa

försäkringskassa.

utgångspunkter

respektive

i arbetet

Jönköpings

l3
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4

Organisation

4.1

Befolkning
Västra

Västra

Götalands

och

och

arbetsformer

socialförsäkring

Götaland

län bildades

den l januari

1998 genom en samlän, Älvsborgs- och Skara-

av Göteborgs och Bohus
borgs län. Den l januari 1999 bildas Västra

manläggning
I Västra

Götaland

i

bor omkring

Götalandsregionen.

1,5 miljoner

människor.

Drygt

hälften

mark täcks av skog och
av länets 23.000 kvadratkilometer
26 av länets 49 kommuner
nästan en fjärdedel är jordbruksmark.
har färre än l5.000 invånare. Största stad är Göteborg med drygt
invånare.

450.000

åldersstruktur

Befolkningens

stämmer överens med rikets men
När det gäller arbetsstora skillnader.
löshet följer länet som helhet i stort sett riket. Den öppna arbetslösheten i Västra Götaland uppgår till 4,7 procent och andelen personer i åtgärder är 2,8 procent. Men även här finns väsentliga
mellan

kommunerna

skillnader

mellan

delar.

Göteborg

22,8

procent

stadsdelar

finns

kommuner

och,

inom

Göteborg,

är något av en invandrarstad.
har utländsk
av befolkningen

mer än hälften

av

mellan

stads-

en fjärdedel
i vissa
anknytning,

Nästan

invånamaz.

l stalistikuppgifterna
avser september 1998
med
utländskt
medborgarskap eller f.d. utländskt medborgarskap,
personer
statistikuppgiften
1997-12-31
avser

SOU

och arbetsformer
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i Västra Götaland uppgår
via socialförsäkringen
ohälso-området
finns stora skillInom
årligen till ca 38 miljarder.
stad, särGöteborgs
nader mellan de olika lokalkontorsområdena.
har betydligt högre ohälsotal, sjukskilt de nordöstra stadsdelarna,
Ersättningarna

penningtal

genomsnittliga

det

Ohälsotalet

varierar

förtidspension

och

antalet
mellan

i övrigt.
än kommunerna
sjukdagar med sjukpenning
och 72,4
24,2 Karlsborg

Göteborg3.

nordöstra

Den

4.2

försäkringskassan

nya

har inriktats

Organisationsarbetet

att åstadkomma
Att
stödfunktioner.

förändra

sammanläggningen

kommittén

och

lednings-

länsgemensamma
med

förtidspensioner

antal

och

fungerande
i samband

lokalkontorsstrukturen

ansåg

inte vara önskvärt.
av den tillträdande

i
direktören
antog kommittén
försäkför
den
organisationsplan
övergripande
nya
april 1998 en
direktören
att
ringskassan. I samband med detta beslut uppdrogs
utforma detaljorganisationen.
inforinhämtades
Till grund för beslutet om organisationsplan
På förslag

främst hälso- och sjukför att underorganisation
deras
vård och länsarbetsnänmd
- om
Även Utvecklingsprogrammet
2005 som tagits
lätta samverkan.
Försäkringskasseförfram gemensamt
av Riksförsäkringsverket,
När det gäller
vägledning.
bundet och försäkringskassorna
gav
direktiv
regeringens
överväganden
om geografiska placeringar var
till Borås och Lidköping.
styrande för lokaliseringama
mation

från regionala

har

Ambitionen
skapar

förutsättningar
till

god service
sig kan dock

varit
för

att skapa
kvalitet,

de försäkrade

aldrig

Försäkringskassan
samhetens

samarbetspartners

organisation
en flexibel
enhetlighet
rättssäkerhet,

i Västra

Götaland.

i

garantera sådana resultat. Det är de anställda i
Götaland som betyder mest för att verk-

Västra

mål ska kunna uppnås.

3 statistikuppgifterna

Organisationen

som
och

avser 2:a kvartalet

l997
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Med

Organisation

ledning

och arbetsformer

a av Utvecklingsprogrammets
tecknades en bild
utveckling

säkringskassornas
känneteckna

visioner om förav vad som ska
och organisation.

den nya kassan i arbetsformer
Några av ledorden är fokus
kunden, tydlig ansvarfördelning,
arbetssätt
och underlätta
processorienterat
gott ledarskap,

ett
sam-

verkan.
Schematiskt

kan organisationen

männa försäkringskassa

för Västra

beskrivas

följande

Götalands

läns all-

sätt:

Styrelse

l
Direktör

Ledningsstab

l

l

l

l

Försäkrings- Göteborgs- Fyrbodals- Sjuhärads- Skaraborgsavdelning

området

området

området

området

l

l

l

l

Lokalkontor Lokalkontor Lokalkontor Lokalkontor

Områdesorganisratiorz
Västra

Götaland

ringskassans

är 30 mil långt och 30 mil brett. I den nya försäkmed ca 55 lokalkontor
var det angeläget att

område

skapa en områdesorganisation
som bas för samarbete lokalkontor
emellan
och för att underlätta
måluppfyllelse.
Fyra områden
Fyrbodal,
rådena

Storgöteborg,
motsvarar

inte

Sjuhärad
de "gamla"

och Skaraborg

bildades.

försäkringskassornas

Om-

gränser

17

ändå som naturliga

men bedöms
tiv.
För

varje

lokalkontoren

och

effektivitet.

ur kund-

området

finns

och är en länk

1998:149

och samverkansperspek-

en chef som utan operativt
utveckling,
svarar för att stimulera
har ett övergripande
Områdeschefen

område

för

ansvar för
kontoren.

SOU

och arbetsformer
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mellan

direktören

chefsskap
samarbete
resultatoch

lokal-

Ledningsorganisation
leder den dagliga

Direktören

verksamheten

och är ansvarig

för den

och anvisningar
de riktlinjer
som
ledning,
verkställande
han
stöd
har
en
styrelsen meddelar. Till sitt
jurist, ITI denna ingår de fyra områdescheferna,
länsledningen.

löpande

förvaltningen

enligt

vid länskontoret.
strateg och avdelningschefema
och ur
in i
ska man kunna
försäkringskassan
I den nya
roller.
olika
mellan
växla
att
ett ledarskap. Det ska vara naturligt
används fyraårsförFör att underlätta
ett sådant förhållningssätt
ledningsnivå.
ordnanden för chefsbefattningar
centrallänskontoret
ledningsfunktionen,
Den gemensamma
områdeschefer
samt
består av en försäkringsavdelning,
kontoret
förhållska utifrån ett konsultativt
Länskontoret
ledningsstab.
en
har
Ett 80-tal befattningar
ningssätt lämna stöd till verksamheten.
inrättats

vid länskontoret.

har ansvaret att utveckla och effektivitillämpningen.
och kvalitetssäkra
sera försäkringshandläggningen
och
försäkringsi
förändringar
de
genomföra
Häri ligger även att
rehabibeslutar.
Inom
riksdag
och
bidragssystemen
som regering
och kvaliför att utveckla
literingsområdet
ansvarar avdelningen
och den metodik som försäkringskassan
tetssäkra de arbetsmetoder

Försäkringsavdelningen

utveckhuvuduppgiftema
urskiljs
avdelningen
I
för
ingår
tillämpningsansvaret
omansvar
ling och tillämpning.
knyts till avdelprövings/besvärsärenden. Försäkringsöverläkarna
ska tillämpa.

ningen.

Inom

SOU
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Organisation

ingår avdelningar

I ledningsstaben
information,

för personalfrågor,

och utveckling,

forskning

och arbetsformer

säkerhet,

samt en jurist och en IT-strateg.
Personalavdelningen
arbetar med strategiska

personalfrågor

policyer,
genom att utforma
personalpolitiskt
utvecklingsarbete

dokument,

och utvärdering

inom

och gemensamma
och stöd-

riktlinjer
samt

uppföljning

En annan viktig uppgift
stöd till linjeorganisationen
i personalfrågor.

ansvarar
ekonomiadministration,

är

för ekonomistyrning

samordning

och har ett strategiskt ansvar för inköp
finns även en controllerfunktion.

planering

kansli

personalområdet.

inom

att ge konsultativt
Ekonomiavdelningen

linjer

ekonomi,

revision,

bl a riktverksamhetsav
och upphandling.

Vid avdelningen

svarar för intern och extern informafinns
marknadsföring.
viktiga aktuella uppgifter
Bland
samt
och att upprätta en hemsida
att utforma en kommunikationspolicy
för den nya försäkringskassan.

Informationsavdelningen

tion

Forsknings-

och

urvecklingsavdelniizgen

ska inledningsvis

ta
för den nya kassan med ut2005. Avdelningen
har

fram ett förslag till utvecklingsstrategi
gångspunkt från Utvecklingsprogrammet
vidare

utveckling
a ansvar för att driva mål- och kvalitetsarbete,
kontakter
forskningsvärlden
med
och
andra
organisationer
samt
av
utvärdering.

Avdelningen

för

säkerhet

arbetet med IT-säkerhet,

har som huvuduppgift
att samordna
fysisk säkerhet och beredskapsplanering.

Revisionsavdelnitzgerz
revision
nomiska

av verksamheten
och revisionella

och utgör

svarar
ning och skriv/sekreterarfunktion.
Juristen

arbetar

är rådgivare

främst
till

stöd till

utför

verksamheten

i eko-

frågor.

Kansliavdelnirzgen

raktär,

riskanalys/revisionsplan,

upprättar

a för

diarieföring,

arkivsamord-

med frågor

ledningen

av förvaltningsrättslig
och organisationen
i övrigt

frågor.
svarar för handläggning
av vissajuridiska
IT-strategen
har ansvar för att driva utvecklingen
rådet
i Utvecklingsprogrammet
a utifrån riktlinjerna

kasamt

IT-om2005.
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Övriga gemensamma

funktioner
Enheten ansvarar
och inköp/upphandling.

i Lidköping.

enhet har inrättats

En administrativ

1998:149

ekonomiredovisning
i Göteborg.
Sedan tidigare finns en enhet för telefonikundtjänst
i Göteborg utökas under hösten 1998 och ytterligare
Bemanningen
för att vara i drift
i Lidköping
etableras
en telefonikundtjänst
1999.
under första kvartalet
Enheten
till Göteborg.
förläggs
IT-enhet
En länsgemensam

för lönehantering,

system och
och underhåll
av egenutvecklade
svarar för utveckling
samordning
av den tekniska miljön.
byggs upp efter
Resurser för råd och stöd inom försäkringen
behov i vart och ett av de fyra geografiska områdena.

4.3

Dags

lyfta fram

att

de

förtroendevalda
leder till att antalet förav den nya försäkringskassan
minskar väsentligt
troendevalda
genom att fyra styrelser ersätts av
i de socialdet inte ska finnas suppleanter
en. Därtill kommer att
1999.
april
l
tillträder
försäkringsnämnder
o m
som
tillträder
den l januari
Den nya styrelsen för försäkringskassan
ett kvartal senare. Den nya sty1999, socialförsäkringsnämnderna
Bildandet

relsens

tillträdande

nya lagstiftningen
samhetsansvaret.
På eget initiativ
och

sammanfaller
där styrelserna

sånär som
ges det fulla
kartlagt

har kommittén

förutsättningar

inom

de fyra

ett halvår med den
och verklednings-

försäkringskassorna.

arbetsformer
heterna visar
a behov av väl utvecklade
och styrelse. Styrelsen behöver
tjänstemannaorganisation
delges

resultat

bred information

Erfarenmellan

löpande

och förses med
av verksamheten
av uppföljningar
vidare önskvärt
Det
är
organisationen.
i
läget
om
i
styrelsen
till
lyfts
ett tidigt skede.
principiell
art

att frågor av
Konsekvensbeskrivningar
ärenden

roll

de förtroendevaldas

där långtgående

bör

finnas

förändringar

med
föreslås.

i beslutsunderlaget

i

SOU
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Organisation

Förtroendemannarollen

och arbetsformer

i den nya kassan har lyfts fram under
delvis
grund av förändringar
i
för att kommitténs
ledamöter
det
sett

organisationskommitténs

arbete,

lagstiftning

men också
att göra förtroendemannaorganisationen
mera känd hos
Även hos medarbetarna
de försäkrade.
i försäkringskassan
kan

angeläget

medvetenheten

höjas om motiven
Kommittén

i socialförsäkringen.

socialförsäkringsnämnderna
de

förtroendevalda

nämnder

där

och

diskuterades.

för förtroendevaldas

samarbetsformer

Ett av flera

medverkan

har arrangerat
en konferens
framtida
utvecklingsinsatser
mellan

intressanta

för
för

ledning

och

teman som behand-

lades var bemötandefrågor.

4.4
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socialförsäkringsnämnder

i Västra

Götaland
Det är den nya styrelsen

cialförsäkringsnämndema

för sosom ska fastställa organisationen
i Västra Götaland,
kommittén
har
men
förbereda
såväl
frågan
vad gäller orgaatt

sett det som sitt ansvar
nisation som nominering
av ledamöter.
I samband med bildandet
minskas
av den nya försäkringskassan
antalet socialförsäkringsnämnder
från 25 till 2l enligt det preliminära beslut som kommittén
fattat. Bakgrunden
till minskningen
är
främst

vikande

fogenheter

4.5

ärendevolymer

grund

av ändrade

beslutsbe-

för nämnderna.

Försök

med

finansiell

samordning

SOCSAM
Det är en stor tillgång
ramen för den

inom

Försöken

är "5 S

projektet"

i Göteborg.

Enligt

i Grästorp,

nuvarande

och med år 2000.

för Västra Götaland att tre av f n åtta försök
sk SOCSAM-lagstiftningen
bedrivs i länet.

lagstiftning

"4 S" i Stenungsund
ska verksamheten

Organisationskommittén

samt "Deltabedrivas

till

anser att försöksperio-

2l

22 Organisation

och arbetsformer
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SOCSAMEn verksamhet
den bör förlängas.
av den karaktär som
förhållningsändrat
och
medger kräver nytänkande
lagstiftningen
att ge
och det är nödvändigt
aktörer
de
hos
sätt
som är involverade
och
verksamhet
praktisk
i
få
genomslag
reska
tid för att det nya
sultat.
kommer val
Götalandsregionen
I och med bildandet
av Västra
till beförtroendemän
och försäkringskassans
av landstingets
att
styrelser för perioden 1999 - 2000 -2002
ställarförbundens
bli
det
kan
valbarhetsregler
Med nuvarande
ske i nya församlingar.
Reglerna innebär att den
svårt att behålla den lokala förankringen.
och landstingsfullmäki kommunsom är ledamot eller ersättare
Kretsen bör vidvalbar.
styrelse
är
tige samt i försäkringskassans
ska kunna uti socialförsäkringsnämnder
gas så att även ledamöter
styrelser.
sida till beställarförbundens
ses från försäkringskassans

SOU
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Bemanningsarbetet

5.1

anställda

Försäkringskassans

i Västra

Götaland
Antalet

hos den nya kassan
som övergår i anställning
2 200 ca 2 000 årsarbetare.
Kvinnodominanår. Den genomochgenomsnittsåldem
48
procent

medarbetare

beräknas

drygt

till

sen är stor 82
snittliga anställningstiden
Endast

tio

ringskassan.

obefintlig;

närmaste
längre

Andelen

anställningstid

sig; männen

uppgår till 22 år.
har arbetat

procent

mindre

än tio år inom

medarbetare

försäk-

är i det
som är yngre
drygt l procent.
Kvinnor
har i genomsnitt
skiljer
än män. Även utbildningsbakgrunden

har i högre

utsträckning

än 30

gymnasie-

eller

högskoleut-

bildning.
Grovt

schabloniserat

medarbetare

i Västra

är 48 år och har arbetat

kan man konstatera att en typisk kvinnlig
Götalandskassan
har grundskoleutbildning,
i kassan i ca 25 år. Motsvarande
man har
och har gymnasieutbildning.

arbetat vid kassan i ca 20 år, är 47

5.2

Utgångspunkter
bemanningsarbetet

för

När den nya försäkringskassan
bildas blir det fråga om s k övergång av verksamhet.
Regler om övergång av verksamhet finns
a
i Lagen om anställningsskydd.
Dessa regler innebär i korthet att
vid de försäkringskassor
personalen
som läggs ned automatiskt
förs över till den nybildade
försäkringskassan
och ses som an-

SOU 1998: 149

24 Bemanningsarbetet

där. En enskild

ställda

kan dock tacka nej till en sådan

arbetstagare

övergång.
uppsägningar
förbjuder
som beror
om anställningsskydd
ekonomiska
görs
Uppsägningar
sig.
i
övergången
p g a
som
är dock
grund av arbetsbrist,
skäl, d v s
eller organisatoriska
tillåtna även i samband med övergång av verksamhet.
Lagen

och övriga

centralkontoren
tioner

som direkt berörda.
skulle i första hand

ca 240. Dessa personer definierades
vid dessa enheter
personalresurser

till

Frigjorda

På så sätt kunde
komma till stånd.

försäkringsverksamheten.

tillföras

förstärkning

av lokalkontoren

5.3

Kommitténs
påbörjade

Kommittén

roll

referenstagning
kryteringen.

I gruppen
och experter.
1998 beslutade
som
i slutet

under vårvintern,

av januari
o m maj

att delta praktiskt
och en ledamot

enhälligt

kommittén

beslutades

Tillsättningen

direktör.

ringsverket

till direktörsbefattningen

en mindre grupp
ordföranden
ingick

uppdrogs

Carlsson

i bemanningsarbetet

rekryteringsarbetet

kommittén

januari

en nödvändig

1997 med annonser i dagspress. För meritvärdering,
anlitades extern konsult och inom
och intervjuer

under oktober

sakkunniga

funk-

administrativa

länsgemensamma

vid

medarbetare

antalet

uppgick

sammanläggningen

Inför

och direktören

i resamt

att förorda Benny
av Riksförsäk-

tillträdde

successivt

heltid.

i tillsättning
av befattkommittén
har
befattningar
övriga
revisionschef.
För
ningen som
delegerat till direktören
att fatta beslut om tillsattning.
har tagits när det galler bemanningsFlera inriktningsbeslut
har även

Kommittén

arbetet.
kunna

I april
erbjuda

1998

varit

involverad

uttalade

anstillningstrygghet,

kommittén
dock

en stark ambition
befattningstrygghet

att
i

har även beslutat om bedömningsgrunder
avgång med
för att medge frivillig
och kriterier
för anställning
Kommittén
har också godkänt ett mindre antal
pensionsersättning.

övergången.

Kommittén

ersättningsrekryteringar

under

1998.

Den

principiella

utgångs-

SOU
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Bemanningsarbetet

har varit

punkten

handslösning

ska tillgripas
att externrekrytering
som en sistainom Västra Götaland inte gett
när internrekrytering

resultat.
Särskilda

försäkringskassorna
för arbetet
resurser har tilldelats
med det nya svenska pensionssystemet.
Efter en analys av förväntad belastning beslutade kommittén
att godkänna externrekrytering
inom pensionsområdet
av 30 medarbetare
som ett första steg. Rekryteringen
att påbörja ett angeläget
ger en möjlighet
generainom försäkringskassan.
tionsväxlingsarbete
I huvudsak
kommer
personer i åldern
anställning.

30

-

40 år med högskoleutbildning

att erbjudas

5.4

Det

Rekrytering

skedde under försommaren
av chefer till länskontoret
fast i augusti påbörjadetaljorganisationen
slagits
att

1998. Efter

praktiska bemanningsarbetet

des bemanningsarbetet
funktioner.
mande

till

länskontor

förändringen

togs med företagshälsovård
Bemanningsarbetet
har bedrivits

kontakter
cering.

Till

nyinrättade

länsgemensamma
sökan.

och

övriga

som särskilt inriktades
genomfördes
med alla berörda

Medarbetarsamtal

Samtliga

inom

och

och Trygghetsstiftelsen.

har det

medarbetare

anställda

i två spår, rekrytering

befattningar

funktioner

gemensamma
den kom-

vid
varit

länskontoret

och plaoch

andra

att lämna anförsäkringskassorna
i Västra

möjligt

Götaland

För medatt söka dessa befattningar.
gavs möjlighet
arbetare direkt berörda av sammanläggningen
har det också varit
möjligt
för att arbeta vid lokalkontor.
att lämna intresseanmälan
Till grund för intresseanmälan
låg en preliminär
bedömning av
behov

och ekonomiskt
för utökningar
utrymme
vid
och
lokalkontoren
i länet.
vart
ett av
serna
I rekryteringsprocessen
medverkade
förutom

av personalresuransvariga

chefer

en rekryteringsgrupp
som bestod
sionell
för rekrytering
kompetens

med profesav en medarbetare
från varje försäkringskassa.
I

placeringsprocessen

en omställningsgrupp,

gemensam

medverkade

med rekryteringsgruppen.

till

delar

25
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klart.
bemanningsarbetet
av oktober var större delen av
och andra
vid länskontor
Då hade ca 150 personer fått befattningar
lokalvid
placeringar
90
och
enheter
personer
ca
gemensamma
successivt.
bemanningsarbetet
fortskred
kontor. Under senhösten
och
kompetens
i urvalsarbetet
Avgörande
var de sökandes
I mitten

skicklighet

i förhållande

gifterna

respektive

till

ställer.

som arbetsupplika kompetens
gavs

krav

de specifika

befattning

Vid

arbetsuppgifter
som innehade motsvarande
i ett framhar bedömts
Kompetensen
inför sammanläggningen.
och utifrån de värderingar
tidsperspektiv
som framgår av ett förföreträde

för

sökande

för den nya försäkringskassan.
omställningen.
för att underlätta
åtgärder har vidtagits
ersättning
kommer det att utgå ekonomisk
övergångstid

personalpolicy

slag till
Flera
Under

en
för vissa merkostnader
annan ort.
Begränsningar

också

Det finns
har gjorts

ses skäliga vid erbjudande
För att minska risken

av befattning
distansarbeta.
att
avstånd som kan an-

med tillträdande

i samband

vissa möjligheter

av vilka geografiska
om placering.
för övertalighet

bedömde

kommittén

att

grund av aruppsägning
det var angeläget att pröva om frivillig
skulle kunna
Trygghetsavtalet
med pensionsersättning
betsbrist
har medEtt 25-tal medarbetare
användas i begränsad omfattning.
är att de är födda
sammanläggningen
senast 1941 samt att de är direkt berörda av
eller har befattning
och inte kan beredas liknande arbetsuppgifter
kan
ersättas
avgången
och
kontorschef
att
genom internreksom
rytering eller sambruk av resurser.
har ställt sig bakom förfaringssättet
Organisationskommittén

givits

denna

möjlighet.

och respektive
knutna

sparingen
2001.

försäkringskassas

blir

utifrån

marginell

Besparingen

för

styrelse

Försäkringskassorna

besluten.

ansökningarna

Gemensamt

verksamhetens

dem

har fattat

förbehöll
behov.

de individan-

sig rätten att pröva
bcDen ekonomiska

år 1999 men ökar under åren 2000 och
behov av ervägas mot eventuella

måste dock

sättningsrekrytering.
och placeringsarbetet
avatt större delen av rekryteringskonstatera att det finns risk för viss övertaslutats, kan kommittén
lighet, samtidigt
som det i en annan del av länet råder brist
Efter

SOU
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personal.

Situationen

Bemanningsarbetet

ska analyseras

fatta beslut om eventuella

åtgärder.

innan det kan bli aktuellt

27
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6

Ekonomi

har för den nya försäkringskassans
räkför Riksförsäkringsverkets
anslagsframställ-

Organisationskommittén
ning

lämnat

underlag

ning.
En särskild

i Västra

ekonomigrupp

1997 kartlagt

och följt

Götaland

de ekonomiska

upp
den nya försäkringskassan.
I en rapport från juni 1997 konstaterades
utsättningar
att den nya försäkringskassan

gångsläge
under

i januari

perioden

samhetsåret

1997

1997-1999.

prognosticerades

skulle

kraftigt
Vid

utgången

har sedan våren

förutsättningarna
utifrån

redovisats

En viss kostnadsreducering

har kunnat

då kända för-

introts ett positivt
försämra
sin ställning
verkav 1999 första
kapital
ca 30 miljo-

ett negativt
har möjliga besparingar

Därefter
ner kronor Mkr.
kostnadsslag
kontinuerligt

för

inom

samtliga

för organisationskommittén.
nås.

för såväl 1998 som 1999 har tilldelökat väsentligt.
Framför
av medel till försäkringskassorna
allt handlar det om att 200 Mkr båda budgetåren tillförts
admifrån sjukförsäkringsanslaget.
nistrationen
För Västra Götalands
I budgetpropositionen

ningen

del

innebär

år.Vidare

detta

en inkomstförstärkning
om ca 33 Mkr per
för det nya svenska pensionssystemet
avsatts
för 1999. För Västra Götalands del motsvarar det ca

har medel

med 177 Mkr
29 Mkr.

En prognos från senhösten
1998 för åren 1999 och 2000 visar
att den nya kassan går från ett ingångsvärde om -10 Mkr vid bildandet till god ekonomisk
balans under
1999. Enligt prognosen
kan denna

situation

av ca 30 årsarbetare
ytterligare
rekrytering

bibehållas
till

även under år 2000.

det nya svenska
samt IT-satsningar

Nyrekrytering

pensionssystemet,
ryms

då inom

viss

budget.
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Organisationskommitténs
Götalands

läns allmänna

het under relativt

bedömning
försäkringskassa

goda ekonomiska

1998: 149

därför
Västra
är
att
kan starta sin verksam-

omständigheter.
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Slutord

Det är en inspirerande uppgift att forma en ny, gemensam försäkringskassa i Västra Götaland. Stora arbetsinsatser
har lagts ned

ledningsnivå

och i de arbetsgrupper
förberett
som i projektform
Även
kommittén
inte
haft
formell
någon
om
i avvecklingen
har
kunnat
av de fyra försäkringskassorna

sammanläggningen.
roll

konstatera

sig krävt stora arbetsinsatser.
att den processeni
Sammanläggningen
påverkar de anställda
många sätt. Inte
minst har det under hösten 1998 rått stor osäkerhet främst hos
medarbetarna
vid centralkontoren
om framtida arbetsuppgifter,
ar-

betsplats

och arbetskamrater.

lokalkontorsstrukturen

Kommitténs

i samband

innebar

ändå att ett relativt
varit direkt
nas medarbetare
I början av kommitténs
ekonomiska

begränsat
berörda
arbete

beslut

med bildandet

att inte förändra
av den nya kassan

antal av försäkringskassor-

av förändringen.
rådde stor osäkerhet

kring

de

förutsättningarna

för den nya försäkringskassan.
Två
kassorna hade aktuell erfarenhet
av att säga upp
grund av medelsbrist.
Genom Sammanläggningen

av de berörda
medarbetare

har det skapats ett utrymme att förstärka lokalkontoren
och med de
aviseras
i
budgetpropositionen
för l999 ser komresurser som
mittén

att det finns förutsättningar
att
samheten. Detta gör att nya utmaningar,

sionssystemet

och Utvecklingsprogrammet

kort sikt stabilisera

verk-

som det nya svenska pen2005, kan mötas med

större tillförsikt.

Sammanläggningar
närvarande

inom

och huvudmän
av verksamheter
flera områden i den offentliga
sektorn.

pågår för
Organisa-

tionskommittén
andra via

och
anser att det finns ett värde i att statsmakterna
exempelvis Statskontoret
drar erfarenheter
från det ar-

bete

bedrivits

som

i

Västra

Götaland.

Sammanläggningen

av

SOU

32 Slutord

försäkringskassorna
Skaraborgs

i

Bohuslän,

län bör därför

inom ett par år.

följas

Göteborg,

Älvsborgs

upp kontinuerligt

län

1998:149

och

och utvärderas

SOU

1998:149
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Kommittédirektiv

Bildandet

Västra

av

Götalands

läns

allmänna

försäkringskassa
Dir.

1997:94

Beslut

vid regeringssammanträde

Sammanfattning

den 26 juni

1997.

av uppdraget

En organisationskommitté

tillkallas
med uppgift att förbereda och
Västra
Götalands
läns allmänna
försäkav
från och med den I januari 1999.

genomföra

bildandet

ringskassa

Kommittén

-

skall

,
med den nya ledningen utarbeta
plan för försäkringskassan
i Västra Götalands
tillsammans

utarbeta

till

underlag

Riksförsäkringsverkets

en organisationslän,

anslagsframställ-

ning,
-

vidta nödvändiga
förberedelser
för anställning
av personal vid
den nya kassan, samt samordna de fyra nuvarande försäkringskassornas yttrande
till Riksförsäkringsverket
beträffande
förordnande

av direktör

för den nya försäkringskassan.

Bakgrund
Regeringen
Klingvall

bemyndigade
att tillkalla

den

en särskild

l9

december

utredare

l996

med uppgift

statsrådet
att i samråd

34 Bilaga

I

huslän, Älvsborgs län, Skaraborgs

län och Göteborg

samt Försäkav de nämnda

en sammanläggning
en gemensam allmän försäkringskassa

ringskasseförbundet

förbereda

försäkringskassorna

till

Västra

i B0-

försäkringskassorna

de allmänna

med Riksförsäkringverket,

för

Götaland.

1997 till statsrådet
den 13 juni
har i en skrivelse
för Västra
föreslagit
Klingvall
att en gemensam försäkringskassa
föreslog
1999. Utredaren
skulle bildas den l januari
Götaland
till
lokaliseras
skulle
kassan
för den nya
vidare att centralkontoret
exempelvis ekonostödverksamheter,
Borås. Vissa administrativa
Utredaren

ministration,

dock enligt

skulle

eller

löneadministration

och

miredovisning

utredaren

viss

försäkringsadtill Lidköping.

förläggas

skulle
att en organisationskommitté
med den nya kassans ledmed uppgift att, tillsammans
tillsättas
för den nya
organisationen
lägga fast den framtida
ning, slutligt
Utredaren

föreslog

också

försäkringskassan.

Uppdraget
skall samordna arbetet med bildandet
av
organisavad
län
Götalands
i
Västra
försäkringskassa
avser
en ny
Som utgångspunkt
och arbetsformer.
kompetens
tion, bemanning,
skall vara i
försäkringskassan
för arbetet gäller dels att den nya

Organisationskommittén

funktion

den l januari

försäkringsverksamhet
sådan verksamhet

stödfunktioner,
eller

viss

Omfattningen

av

och Iöneadministration

lokaliseras

till

Lidköping.

lokalise-

skall

1999, dels att centralkontoret
vissa administrativa

skall
ras till Borås. Därutöver
ekonomiredovisning
exempelvis

30 personer.
det underlag som behövs

bör beräknas

till 20

för att beoch
försäkringskassan
för
den
döma vilka resurser
nya
De resurser som frigörs
överlämna detta till Riksförsäkringsverket.
användas
för att möta de bebör
kunna
sammanläggningen
genom
kassan.
den
åligger
sparingskrav
nya
som
ta fram
som behövs

Kommittén

skall

Kommittén

skall vidta

nödvändiga

förberedelser

av personal vid den nya försäkringskassan
lagen 0982:80
om anställningsskydd.

för anställning

med beaktande
Kommittén

skall

av 6 b §
vidare

Bilaga

samordna

de

nuvarande

Riksförsäkringsverket

fyra

försäkringskassornas

när det gäller

yttrande

I

till

förordnandet

för
av direktör
den nya kassan. Kommittén
skall därvid beakta att ett sådant förordnande bör ske i god tid före inrättandet
av den nya försäkringskassan.
Ansvaret

ringskassorna

för att förbereda
avvecklingen
av de berörda försäkvilar fram till den 31 december
l998
respektive

Frågor

försäkringskassa.
fram

till

denna

tidpunkt

och nyrekryteringar
om investeringar
skall beredas särskilt med organisations-

kommittén.
skall

Organisationskommittén
samtliga

kommittéer

konsekvenser

dir.

och särskilda

beakta

regeringens

utredare

1992:50,

om att pröva
jämställdhetspolitiska

direktiv

till

om regional-politiska
åtaganden
offentliga

konsekvenser
dir.
om
för
brottsligheten
konsekvenser
och
det
brottssamt om
arbetet dir.
1996:49.
förebyggande
dir.

l994z23,

1994:124

Kommittén
sationerna

skall
sitt

informera
arbete

om
samt genomföra
1976:580
om medbestämmande

punkter

berörda

och ge dem
förhandlingar

centrala

arbetstagarorgani-

tillfälle
i

att framföra
enlighet
med

i arbetslivet.

Socialdepartementet

synlagen

35
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Kommuner

Bilaga

och

antal

invånare

Götaland

Kommun

Antal

invånare

1997- 12-31
Dals-Ed

5 133

Essunga
Grästorp

Gullspång

5 896
g

6 040
6 253

Färgelanda

7 269

Karlsborg

7 433

Bollebygd

7 924

Hjo

9 009

Herrljunga

9 618

Sotenäs

9 655

Töreboda

10 081

Mellerud

10 206

Vårgårda

10 724

Munkedal

10 737

Strömstad

10 891

Svenljunga

10 933

Tibro

10 943

Bengtsfors
Öckerö

1 1 290

Tranemo

12 073

Tanum

12 152

Tidaholm
Åmål

13 099

Lilla

13 213

Edet

l 1 659

13 103

i Västra

2 37

38 Bilaga

SOU 1998:149

2

Kommun

Antal

invånare

1997-12-31
Götene

13 500

Tjörn

14 680

Orust

15 085

Lysekil

15 227

Vara

16 485

Skara

18 592

Stenungsund

20 002

Ulricehamn

22 480

Mariestad

24 261

Ale

25 338

Härryda

29 131

Falköping

31 789

Partille

32 705

Mark

33 283

Lerum

34 805

Alingsås

34 824

Vänersborg

36 291

Kungälv

36 560

Lidköping

36 827

Uddevalla

49 001

Skövde

49 437

Trollhättan

52 406

Mölndal

54 743

Borås

96 214

Göteborg
Summa

456 61 l
l 485 61 l

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1998

förteckning

Omstruktureringar
ochbeskattning.
Fi.
29 1976årslagomimmunitet
ochprivilegieri vissa
4
Tänderhelalivet
fall enöversyn.
UD.
forvuxentandvård.
O Utlandsstyrkan.
Fö.
- nyttersättningssystem
.
Välfärdens
genusansikte.
A.
31.Detgällerlivet,Stödochvårdtill barnoch
Mänpassar
alltid Nivå-ochorganisationsspcciñka ungdomar
medpsykiska
problem.+ Bilaga.
.
medexempel
frånhandeln.
A.
32.Rättssäkerhet,
processer
vårdbehov
ochsamhällsskydd
vid
Vårtliv somkön.Kärlek.ekonomiska
och
psykiatrisk
tvångsvård.
S.
resurser
.
maktdiskurser.
A.
33.Historia,ekonomi
ochforskning.
maktenär din Mytenomdetrationella
Femrapporter
omidrott.ln,
. fy
arbetslivet
ochdetjämställda
Sverige.
A.
34.Företagare
medrestarbetsfömiåga.
S.
f Översyn
forkollektiva 35.Förordningar
till miljöbalken.
avrörelse-ochtillsynsregler
+ Bilagor.M.
försäkringar,
Fi
36.Identifieringochidentitetidigitalamiljöer
Alkoholreklam.
Marknadsföring
den12november1997.
avalkoholdrycker
.
- Referatfrånenhearing
ochSystembolagets
produkturval.
S.
IT-kommissionens
rapport4/98.K.
Integritet
Effektivitet
Skattebrott.
Fi.
37.Denframtidaarbetsskadeforsäkringen.
10.Campus
Forkonst.U.
38.Vadfårvi forpengarna- Resultatstyming
av
11.Fristående
utbildningar
medstatligtillsyn
statsbidrag
till vissaorganisationer
inomdetsociala
inomolikaområden.
U,
omrâdet.
S,
N Självdeklaration
ochkontrolluppgifter
39.Detfinsk-svenska
gränsälvssamarbetet.
M.
.
förfaranden.
Fi.
4 BROTTSOFFER.
- förenklade
13.Säkrare
kemikalichantering.
Fö
Vadhargjorts VadbörgörasJu.
14E-pengarnäringsrättsliga
frågor.Fi.
41.Läkemedelsinformation
foralla.S.
.
15.Grönanyckeltal- Indikatorer
for ettekologiskt
42.Försvarsmaktsgemcnsam
utbildningfor
hållbartsamhälle,
M.
framtidakrav.Fö.
Näråsikterblir handling.Enkunskapsöversikt
måbättre
om 43.HurskallSverige
.
bemötande
medfunktionshinder.
S.
avpersoner
folkhälsomål,
motnationella
S,
- förstasteget
17.Samordning
TV. Ku.
44.Ensamladvapenlagstiftning.
avdigitalmarksänd
Ju.
18,Engräns- enmyndighetFi,
45.Sotningi framtiden.
Fö.
19.IT ochregionalutveckling.
46.Ombuggning
ochandrahemligatvångsmedel.
Ju.
120exempel
frånSveriges
län.K,
47.Bulvanerochannat.Ju.
20.lT-komrnisionens
hearingominfrastrukturen
48.Kontrollerad
ochifrågasatt
fördigitalamedier,Andrakammarsalen,
medfunktionshinder.
- intervjuermedpersoner
Riksdagen
1997-10-24.
K.
49.Konsekvenser
avvecklas
avatttaxfreeförsäljningen
2 Problem
medinbäddade
systeminförZOOO-skiftet. inomEU.K.
Hearinganordnad
i
50.De39stegen.
Läkemedelsutredningar
av IT kommissionen
under
samverkan
medIndustriforbundetioch
Statskontoret 1900-talet
ochannatunderlagsmaterial
till
1997-11-14.
K.
Läkemedel
i vårdochhandel.
SOU1998:28.
S.
2 Försäkringsgaranti.
5 Vuxenutbildning
ochlivslångtlärande.
.
.
Ettgarantisystem
forforsäkringsersättningar,
Fi.
Situationen
införochunderförstaåretmed
23.Statenochexportñnansicringen.
N.
kunskapslyftet.
U.
24.Fiskeriadministrationcn
i ett EU-perspektiv.
A.
avarbetstagare,
. Utstationering
Översynavñskeriadministrationen
53.Ta vara möjligheterna
i Östersjöregionen.
m.m.Jo.
N.
2 Trestäder.Enstorstadspolitik
förhelalandet.
54.HuroffensivlT-användning
kanskapatillväxt
.
4
bilagor.
S.+ st
förmindreföretag.
Ettrådslag
anordnat
av
2C Frånhembränt
till Mariakliniken.
IT-kommissionenuppdrag
avKommunikations.
ochsvartsprit.
S.
departementet,
Näringsochhandelsdepartementet
- faktaomungdomar
27.Nyaledningsregler
forbankaktiebolag
och
ochlndustriforbundet.
försäkringsbolag.
Fi.
Rotundan,
Rosenbad
1997-1
1l8.K.
28.Läkemedel
i vårdochhandel.Omensäker,flexibel 55.Demokratins
räckvidd.Dokumentation
frånett
ochsamordnad
läkemedelsforsörjning.
seminarium.
Demokratiutredningens
skriftserie.
SB.
.

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1998

förteckning

vidtjänsteresa 8w DUKOMDistansutbildningskommittén.
56.Avdragför ökadelevnadskostnader
.
ochlärande.
Pådistansutbildning,
undervisning
ochtillfälligtarbete.
Fi
Kostnadseffektiv
distansutbildning.
U.
57.DUKOMDistansutbildningskommittén.
med
84.DUKOMDistansutbildningskommittén.
Utvärdering
avdistansutbildningsprojekt
Flexibelutbildning distans.
U.
lT-stöd.U.
Omstormöten,
8 Att röstamedhänderna,
Fyraframtidsscenarier,
58.lT ochnationalstaten.
.
i Schweiz.
folkomröstningar
ochdirektdemokrati
IT-kommissionens
rapport6/98.K.
SB.
i Sverige
59,Räddningstjänsten
rättsområdet.
86.Utvecklingssamarbete
ochSkydda.
Fö,
wRädda
Östeuropa.
Ju.
M.
60.KringHallandsåsen.
Fi.
Jo.
87.Premiepensionsmyndigheten.
61.Livsmedelstillsyn
i Sverige.
ochBeredningsorganisarionen
ochkänslor.Om
88.Domaren
62.Kampanjmedkunskaper
Ju.
kämavfallsomröstningen
i Malåkommun1997.M.
- utbildningocharbetsfördelning.
vändaenregionsutveckling.
avslöjanden 89.Greppet
6 Engodaffäri MotalaJoumalistemas
att
.
N.
skriftseRapportfrånSöderhamnskommittén.
etik.Demokratiutredningens
ochläsarnas
90.Stegetföre.Nedslagdetlokala
i
rie.SB.
brottsförebyggande
arbetet.
Ju,
64.Bättreochmertillgängliginformation.
förnyelse
ochkompetens9 Nyagreppwkommunal
Smäforetagsdelegalionens
rapport N,
.
utveckling.
ln.
6 Nyatider,nyaförutsättning
L.,
.
ochsamverkan.
92,Godaidéeromsmåföretag
lT-kommissionens
rapport8/98.K.
Småföretagsdelegationens
eleveri skolan.U.
66.FUNKIS- funktionshindrade
rapport N.
till småföretag,
93.Kapitalförsörjning
6x Socialavgiftslagen.
S.
.
Småföretagsdelegationens
1998.M.
68.Kunskapslägetkämavfallsornrådet
rapport N,
inom
9 . Förslagskatalog.
69.Lämplighetsprövning
avpersonal
förskoleverksamhet,
Småforetagsdelegationens
skolaochskolbamomsorg.
U.
rapport N.
for naturvård.
M.
skyddavskogsmark
lärandet.
95.Förstärkt
70.Skolan,IT ochdetlivslånga
UD.
ochRiksbanken.
lnterimrapport.
Hearinganordnad
avUtbildningsdepartementet 96.Naziguldet
Ombarnochdemokrati
Rosenbad
1997-12-04,
97.Görbarntill medborgare
ochlT-kommissionen,
under1900-talet.
SB.
lT-kommmissionens
rapport7/98.K,
regleromföretags98,Konkurrenslagens
revisionen
7 Denkommunala
- ettdemokratiskt
.
koncentration.
kontrollinstrument,
ln.
+ Bilaga,N.
fråndennationella
Betänkande
fmansförbund.
9O. acceptera
72.Kommunala
Fi.
samför Europaåret
framtida
ordningskommittén
MångfaldIntegrationEtt
73.Organisationer
motrasism,ln.
betänkande
Bilaga
till
100.
rasismen
tagitslutnu
statsbidrag
till
invandrarnas
Har
för
systern
för
samordningskommittén
fråndennationella
riksorganisationer
mfl. In.
Europaåret
74.Styrningen
motrasism.ln.
avpolisen.Ju.
från
Dokumentation
10 . Delungamedborgarskapet,
75.Djurförsök.
Jo.
SB.
stödtill idrotts76.Idrottochmotionforlivet,Statens
ettseminarium.
tid. Dokumentation
i experternas
10k Lekmannastyre
rörelsen
ochfriluftslivetsorganisationer.
ln.
.
frånettseminarium,
Småföretagsdelegation
S13.
i småföretag.
77.Kompetens
lagenoch
individerna.
Omdomstolarna,
10w Bemäktiga
ensrapport N.
.
rättigheterna
i Sverige.
SB.
Småföretagsdeindividuella
7 Regelförenkling
för framtiden.
.
rehabiliteringsansvar.
104.Arbetsgivarens
delegationens
rapport4. N.
ochlandsting.
105.Minskaregleringen
79.IT ochregionalutveckling.
avkommuner
fråntrehearingar
undermars1998.
In.
erfarenheter
106.Ungai ohälsoforsäkringen,
IT-kommmissionens
rapport9/98.K,
Tid foraktivitetochutveckling.
80.Bostadsrättsregister..lu.
A.
statsflygplan,
107.Främjandelagen
81 Användningenvissa
av
m.m.SB.
Aenöversyn.
.
reformerat
regelsystem 108,Analysera
Försäkringsföreningar-ett
mera.Jo.
.
Fi.

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1998

förteckning

109.Rättsinfonnation
ochlT. Rapport
fråntvåseminarier1996och1998.Pkommissionens
rapport
10/98,K.
H0. Makesarvsrätt,
dödsboförvaltare
ochdödforklaring.Ju.
lll. E-plikt.Att säkradetelektroniska
kulturarvet.
U.
ll2. Resurser likavillkor U.
113.l GodTro.Samhället
ochnyandligheten.
114.Svenskan
i EU.Hurvi kanfrämjakvaliteten de
svenska
EU-textema.
SB.
115.Distansarbete.
A.
ll6. Stoppreglema.
Fi.
117.Utgått
H8."Sustainable
Sweden"
story.
- a SUCCESS
Möjligheter
ochhinderför eninternationalisering
miljöanpassat
näringsliv.
avettsvenskt
+ Bilaga.N.
ll9. Kommunal
uppdragsverksamhet
1998.In.
120.EtterlevandepensionEn
anpassning
till detreformerade
ålderspensionssystemet.
S.
12 .Arbetsförhållanden
ochattityder.
med
mötenmedpersoner
- professionellas
funktionshinder.
122.E-pengarcivilrättsliga
frågorm.m.Fi.
123.Folkrättslig
statusm.m.Fö.
l24.Demokrati europeisk
nivå Demokratiutredningens
skriftserie.
SB.
125.Statens
förvärldskultur.
Ku.
museer
126.Beskattning
utantaxfree.Fi.
127.Tullagens
överklaganderegler
m.m.vid en
omorganisationTullverket.
Fi.
av
128.Forskningspolitik.
U.
129.Svensk
sjöfartsnäring
hotochmöjligheter.
K.
130.KämavfallochSäkerhet.
Rapport
frånett
seminarium
omsäkerhetsanalys
avslutförvaringen
M.
avanväntkämbränsle.
131.CSN- Enmyndighet
i ständigförändring.
U.
132.Engranskning
ochdess
avEstoniakatastrofen
följder.K.
133.Godetik nätet.IT-kommissionens
rapport
11/98K.
134.Läsarna
ochdemokratin
- ettbrevtill detläsande
Sverige.
SB.
13 Domstolsorganisationen
av
- sammanställning
.
gmndmaterial
från1995årsDomstolskommitté.
Ju.
136.Redovisning
ochaktiekapital
i euro,Ju.
137.Miljö i grundochbotten- erfarenheter
från
Hallandsåsen.
M.
138.Kvinnor,mänochfunktionshinder.
S.
l39.Ensärskildutsatthet.
Ompersoner
med
funktionshinder
frånandraländer.S.

140.Effektivitetochkvaliteti tvångsvården.
Fortsatt
utveckling
institutionsstyrelse
SiS
avStatens
+ Bilagedel.
141.Medlingochlönebildning.Bilagor.
A.
+
142.Nysvensk
ñlmpolitik.Ku.
143.Etttryggare
Sverige.
Ettgemensamt
systemfor
mobilkommunikation.
K.
144.Automatspel.
Fi.
145.EU-ettdemokratiprojekt
Dokumentation
frånett
seminarium.
Demokratiutredningens
skriftserie.
SB.
146.FrånMagnaChartatill Motionema.
Omlobbningi
USA,EUochSverige.
Demokratiutredningens
skriftserie.
SB.
147.Effektivare
hantering
till
avEU:sdirektstöd
jordbmket.Jo.
148.Rikstrafikenvissa
principfrâgor.
K.
149.Att bildaförsäkringskassa
i VästraGötaland.

Statens

offentliga

Systematisk

utredningar

1998

förteckning

Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
fall
ochprivilegiervissa
i
frånett
1976årslagomimmunitet
räckvidd.Dokumentation
Demokratins
skriftserie.
55
29
Demokratiutredningens
seminarium.
- enöversyn.
96
lnteriinrapport.
avslöjanden
och Naziguldet
ochRiksbanken.
Engodaffäri Motala.Joumalistemas
63
skriftserie.
etik.Demokratiutredningens
läsarnas
Försvarsdepartementet
statsflygplan,
Användningenvissa
m.m.81
av
Omstormöten,
kemikaliehantering.
13
Attröstamedhänderna.
Säkrare
SB.
i Schweiz.
folkomröstningar
ochdirektdemokrati
Utlandsstyrkan.
30
för
185
utbildning
Försvarsmaktsgemensam
under framtidakrav.42
Ombarnochdemokrati
Görbarntill medborgare
97
1900-talet.
Sotningiframtiden.
45
frånett
Dokumentation
ochSkydda.59
Detungamedborgarskapet.
Räddningstjänsten
i Sverige
- Rädda
seminarium.
101
Folkrättslig
status
m.m.123
från
tid. Dokumentation
Lekmannastyre
i experternas
Socialdepartementet
102
ettseminarium.
lagenoch
Bemäktiga
individema.
Omdomstolama,
Tänderhelalivet
103
rättigheterna
deindividuella
i Sverige.
2
for vuxenandvård.
- nyttersättningssystem
Svenskan
i EU.Hur kanfrämjakvaliteten de
och
Marknadsföring
Alkoholreklam.
ai alkoholdrycker
114
svenska
EU-textema.
produkturval.
8
Systembolagets
nivå DemokratiutredningensNäråsikterblir handling.
Demokrati europeisk
Enkunskapsöversikt
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