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RemissvaravseendeSOU 2018:43,Statliga servicekontor - mer
servicepå fler platser
Polismyndigheteninstämmeri utredningensbedömningatt det finns ett behov
av att statligamyndigheteri störreutsträckningskafinnas tillgängliga för alla
medborgare
. Det finns enligt Polismyndighetengodaskäl för att en sådanökad
tillgänglighetskakunnaåstadkommas
inom ramenför Statensservicekontors
organisation.Polismyndighetenär ävenpositiv till förslagetom införandeav
en videomötestjänstsom alla statligamyndigheterkan använda.
Polismyndighetenbedriversin verksamhetvid ett stort antal polisstationer och
poliskontorsom är spriddaöver landet.På vissaplatserhar Polismyndigheten
begränsade
möjligheteratt tillhandahållaen hög servicenivågentemotmedborgarna,alltsåsammaproblematiksom behandlasi dennu remitteradeutredningen.
Somutredningen nämnerpå s. 83 ingår Polismyndighetensamtjänstavtalmed
framför allt kommuner. Det innebäratt anställdavid kommunenutför vissa
förvaltningsuppgifterav servicekaraktärför polisensräkning, exempelvistillhandahållande
av blanketteroch att informera om polisensöppettider.
Det finns emellertidocksåexempelpå att det har funnits samtjänstavtalavseendeförvaltningsuppgiftersomvid en närmareanalyskan bedömasinnefatta
myndighetsutövning
. De uppgiftersom det varit frågaom är att lämnaut pass,
ta upp anmälningaravseendeförlorat godssamtatt ta emot och registrera
hittegods. Det är i dessafall frågaom förvaltningsuppgiftersomreglerasgenom offentligrättsligaregleroch där den enskildes personligaoch ekonomiska
ställningpåverkasav det allmännas åtgärder. Det kan enligt Polismyndighetensbedömningifrågasättasom de angivnaförvaltningsuppgifterna träffasav
de begränsningarbeträffandestatlig verksamhetsom i dendelenföljer av 3 §
förordningen(2009:315)om samtjänstvid medborgarko
ntor, nedansamtjänstförordningen.
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Mot bakgrund av det ovan anförda finns det ett önskemål från Polismyndigheten om att samtjänstförordningen ska ändras på så vis att myndigheten ges
möjlighet att ingå samtjänstavtal även avseende de nu angivna förvaltningsuppgifterna, dvs. utlämnande av utfärdat pass, mottagning av anmälningar om
förlust av gods i fall där det inte finns någon misstanke om brott samt utlämnande och registrering av upphittat gods. Även uppgiften att verkställa enklare
delgivningsuppdrag bör kunna vara omfattas av samtjänstavtal. Ändringarna
kan förslagsvis ske genom tillägg till 3 § samtjänstförordningen.
Detta yttrande har beslutats av rikspolischefen Anders Thornberg. I den slutliga beredningen av ärendet har även deltagit avdelningschefen Martin Valfridsson, juristen Tony Back och juristen Lars Stark (föredragande).
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