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Fackförbundet ST:s yttrande över förslag om stärkt lokal statlig
service och närvaro
SAMMANFATTNING
Fackforbundet ST har tagit del av Servicekontorsutredningens slutbetankande SOU 2018:43. Vi inkommer har
med vart yttrande. Fackforbundet ST har medlemmar som ar verksamma pa alla de myndigheter som berors av
utredningen. I detta remissvar behandlar vi de omraden/fragor som ar sarskilt viktiga for Fackforbundet ST och
dess medlemmar.
Vi har inbjudit fackliga ordforanden pa de myndigheter som berors att inkomma med sina synpunkter infor
forbundets yttrande. Avdelningar som inkommit med synpunkter ar ST inom Arbetsformedlingen, ST inom
Forsakringskassan och ST inom Statens Servicecenter.
Fackforbundet ST ar i grunden positivt till tanken om servicekontor. Vi menar att det pa sikt finns
samordningsvinster och mojligheter att uppratthalla en kostnadseffektivitet med flera myndigheter samlade
under samma tak och vi ser att det for medborgaren kan forenkla kontakten med myndigheterna om flera
myndigheter finns samlade under samma tak. Vi anser ocksa att det ar bra och nodvandigt att starka statens
narvaro i hela landet genom denna reform. Vi ser dock en del problem med vissa forslag i utredningen och har
vissa farhagor. Vi vill sarskilt papeka var oro for hur overforingen av arbetsuppgifterna fran Arbetsformedlingen
till servicekontoren ska ske i praktiken. Vi utvecklar detta langre ned i vart yttrande (p 8.).

OM UTREDNINGEN
Vi har valt att gora yttrande under vissa avsnitt i remissen och darmed numrerat synpunkterna efter det kapitel
dar det hor hemma.

3.3 – 3.4 RÄTTSLIGA UTGÅNGSPUNKTER FÖR REGLERING OCH ÖVERVÄGENDEN
Utredningen uppmarksammar fragan om myndighetsutovning ska overlatas till Statens servicecenter eller inte.
Utredningen staller sig tveksam till detta da det skulle innebara en andring av gallande praxis/ratt dar
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myndighetsutovning sker pa den myndighet som ager arendet. Det skulle rent principiellt vara ett mycket stort
steg fran vad som hittills gallt inom den svenska rattsordningen.
Utredningen menar att de inte kan ta stallning till denna fraga inom ramen for sitt gallande uppdrag. Det skulle
krava en mer omfattande analys och konstaterar att all samverkan, partnerskap och andra fastare former for
samverkan medfor svarigheter att bedoma vem som ansvarar for styrning, ansvar, kontroll och uppfoljning. Vi
delar denna uppfattning men vi menar att det finns en problematik med att dela upp ansvaret for
arendehanteringen sett ur ett medborgarperspektiv eftersom det skapar en otydlighet i vad allmanheten kan
forvanta sig av servicekontoren vilket kan leda till att fortroendet for servicekontoren skadas. Darfor vore det
lampligt med en fordjupad utredning i den delen.

3.4.3 UPPDRAGSAVTAL
Utredningen konstaterar att det ar brukligt att servicekontoren ingar avtal med servicehandlaggare pa
servicekontoren for att utfora forvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutovning eller som kraver tillgang
till personuppgifter. Utredningen tar upp fragan om det enligt nuvarande ordning ska fortsatt finnas mojlighet att
inga antingen anstallningsavtal eller uppdragsavtal. Dock konstaterar utredningen att det enligt uppgift endast ar
uppdragsavtal som tecknas i praktiken. En anledning till detta ar att uppdragsavtalen ar en avgorande del for att
harleda ansvaret for arendehanteringen och att genom att teckna avtal direkt med den enskilde handlaggaren blir
handlaggningen en del av myndighetens ordinarie verksamhet. (se prop. 2008/09:123, s. 18–20).
Utredningen foreslar att inte gora nagon andring i forhallande till den nuvarande ordningen. I sammanhanget vill
Fackforbundet ST papeka att uppdragsavtal innebar en samre stallning for arbetstagaren och vi anser att det finns
flera aspekter avseende denna praxis som ar problematisk ur arbetsrattsligt och fackligt perspektiv. Det ger en
samre arbetsmiljo och otrygga anstallningar. Om regeringen avser att ge Statens servicecenter storre
ansvarsomrade och befogenheter menar Fackforbundet ST att det ar bade lampligt och rimligt att de som anstalls
pa servicekontoren anstalls tillsvidare och inte genom uppdragsavtal.
Under forutsattning att den som anstalls genom ett uppdragsavtal har en annan ”grundanstallning” inom staten
kan denna anstallningsform mojligen vara acceptabel eftersom uppdragstagare kan ga tillbaka till sin ordinarie
anstallning nar uppdraget loper ut. I annat fall, d.v.s. om denna praxis aven tillampas pa arbetstagare som inte har
nagon ”grundanstallning” ar uppdragsavtal synnerligen olampligt och det bor ske en sedvanlig
tillsvidareanstallning. Vi vill dock understryka att den som ar uppdragstagare har en samre arbetsrattslig stallning
pa arbetsplatsen oaktat om den har en ”grundanstallning” pa annan myndighet.

Övrigt om personal- och arbetsrättsliga frågor
ST inom Arbetsformedlingen, Forsakringskassan och Statens servicekontor har alla inkommit med synpunkter om
att de anser att det kommer att stallas hoga krav pa den personal som ska arbeta pa servicekontoren och den
kompetens de maste besitta kring de olika myndigheternas uppdrag och verksamhet. Vi ser att det finns en risk att
personalens utbildnings- och kompetensbehov kan bli eftersatt i samband med den snabba takt som nya
servicekontor etableras och fler myndigheter ansluts till servicekontoren. Vi vill darfor understryka vikten av att
personalen far ratt forutsattningar och utbildning att utfora det uppdrag och de krav som stalls pa servicekontoren
samt att det etableras rutiner och former for kontinuerligt informationsutbyte mellan ”vardmyndigheten” och
servicekontoren.

8. STÄRKT LOKAL STATLIG SERVICE OCH NÄRVARO ARTIKEL 9 OCH 16 – KONFIDENTIALITET
ST inom Arbetsformedlingen, Forsakringskassan och Statens servicekontor har aven i denna fraga inkommit med
synpunkter om att de anser att den tidsplan som utredningen foreslar for ett genomforande och inrattande av nya
servicekontor och tjanster avseende Arbetsformedlingens verksamhetsomrade ar for snabbt och det kommer att
bli en mycket stor utmaning for Statens servicecenter, trots att det foreslas ske i stegvisa etapper enligt 8.3.
Arbetsformedlingen har ett komplext och mangfacetterat uppdrag med olika regelverk som maste hanteras pa ett
rattssakert satt. Det kunde ocksa vara bra att infora overgangen fran Arbetsformedlingens service som ett
pilotprojekt dar det ges mojlighet att utvardera hur verksamheten fungerar efter ett till tva ar. Vi valkomnar det
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beslut som aviserats fran regeringen om att skjuta upp starten av genomforandet till atminstone mitten av ar
2019. Det ger den nuvarande organisationen inom Statens servicecenter och befintliga servicekontor tid att satta
sig innan ytterligare tjanster laggs till.

Allmänt om överföringen av arbetsuppgifter
ST inom Arbetsformedlingen och Statens servicecenter staller sig fragande till hur overforingen av
arbetsuppgifterna i sin nuvarande form, fran Arbetsformedlingen till servicekontoren, kommer att fungera i
praktiken? Utredningen anser att granssnittet mellan fordjupad service och mer komplicerade arenden ar tydlig,
utifran erfarenheter fran de andra myndigheterna. Fackforbundet ST delar inte den uppfattningen. Vi anser att
granserna istallet ar flytande. Vi menar att servicen till medborgarna riskerar att bli lidande pa grund av en
kranglig och motsagelsefull arendehantering. Vi befarar att detta kommer leda till forvirring och ineffektivitet,
bade hos personal och allmanhet. Vi ser uppenbara risker med att medborgarna kommer uppleva en otydlighet pa
grund av att servicekontoren dels inte kommer fa utfora uppgifter som ar kopplade till myndighetsutovning, dels
att servicekontoren foreslas ge service av bade allman och fordjupad karaktar. Fortroendet hos allmanheten for
servicekontoren riskerar att skadas nar medborgarna inte kan fa all den service pa plats som man forvantar sig.

10. 3 DIMENSIONERING AV EN FÖRSTÄRKT SERVICEORGANISATION.
Fackforbundet ST noterar att utredningen gor bedomningen att for en forstarkt serviceorganisation beraknas
bemanningen vid ingangen av ar 2019 krava cirka 700 arsarbetskrafter servicehandlaggare och linjechefer och att
bemanningen vid utgangen av ar 2021 ha okat till cirka 1080 arsarbetskrafter. Utredningen har bedomt
bemanningsbehovet till minst 70 procent av det nuvarande antalet arsarbetskrafter av arbetsformedlare. Vidare
har utredningen gjort ett antal antagande om vad som kravs for tillracklig dimensionering for att tillhandahalla
servicen avseende Arbetsformedlingen.
Fyra antaganden raknas upp:





Effektivisering pa grund av digitalisering
Synergieffekter som kan uppnas vid en samlad lokal service for flera myndigheter
Servicehandlaggare med generellt hogre kompetens
Servicekontor i mindre kommuner har idag en viss overkapacitet som kan utnyttjas till nya
serviceuppgifter

Vi staller oss fragande till om berakningen avseende den totala mangden arsarbetskrafter ar tillrackligt
genomtankt och upplever att de redovisade skalen inte har analyserats tillrackligt.
Fackforbundet ST menar att de positiva effekterna av den digitalisering som foreslas inom Arbetsformedlingen
kan vara val optimistiska. Aven om det i allmanhet leder till en effektivisering pa sikt ar det inte ovanligt att det tar
nagra ar innan det gar att se effekterna eftersom det inledningsvis ofta blir tillampnings- och
hanteringssvarigheter som ofta leder till okade personella insatser.
Avseende en samlad lokal service delar Fackforbundet ST uppfattningen att det bor kunna uppnas synergieffekter
men i vilken omfattning eller hur manga arsarbetskrafter som det kan rora sig om ar svarbedomt. Servicekontoren
sasom de ar beskaffade idag, innan Arbetsformedlingens tjanster ansluts, har inte utvarderats ordentligt och
darfor menar vi att det i nulaget inte gar med nagon sakerhet rakna pa hur stora dessa vinster blir.
Vad galler servicehandlaggarnas kompetens ar det mojligt att det kan bidra till att farre arsarbetskrafter behovs
nar organisationen har satt sig men vi tror att det vid overgangen och i en inledningsfas snarare kan behovas fler
anstallda eftersom det kommer att ta tid att utbilda och hoja personalens kompetens till den niva som efterstravas,
vare sig det handlar om pabyggnadsutbildning av befintlig personal eller nyrekrytering. Som tidigare namnt i vart
yttrande (under 3.4.3 – ovrigt om personal- och arbetsrattsliga fragor) befarar vi att kompetensbehovet hos
personalen risker att bli eftersatt i samband med etableringen av de nya kontoren.
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11.3 KONSEKVENSER FÖR PERSONALEN
Avseende konsekvenser for personalen, for utredningen ett resonemang kring overgang av verksamhet enligt 6b §
LAS och om en sadan kan anses vara aktuell. Dar menar utredningen att det ar den mottagande arbetsgivaren som
gor bedomningen om en sadan foreligger eller inte. Har saknar vi overlatarens skyldighet att forhandla med facket
enligt MBL innan beslut om overgang av verksamhet kan ske. En MBL-forhandling med de fackliga parterna ska
ske innan beslut om overgang och forhandlingen kan enligt var mening inverka pa de overvaganden som gors i
fraga om det ar en overgang av verksamhet eller inte och vilka anstallningsvillkor som ska tillampas for den
personal som tas over fran den overlatande arbetsgivaren.
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