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Yttrande
över betänkandet
Statliga
servicekontor
— mer
service
på fler
platser (SOU 2018:43)
Er ref. F'12018/02198/SFÖ
Kammarkollegiet,
som hartill
uppgift
attlöpande
följa upp verksamhet
som bedrivs
enligt
lagen(2004:543)
om samtjänstVidmedborgarkontor,
samtjänstlagen,
och
förordningen
(2009:315)
om samtjänstvidmedborgarkontor,
samtjänstförordningen,
lämnar följande
remissvar.
Det framgår

av utredningenattutgångspunktenär attgenomförandetav de före-

slagnaändringarna
skaskesnabbt.
Därför föreslås
ingaändringar
isamtjänstlagen
Kammarkollegiet
anserattförslagen
inte börgenomföras
iförevarande
skickoch
avstyrkerdärför förslaget.
Istället
bör etthelhetsgrepp
taspå verksamheten
avseendesamtjänstmed en fullständig
genomlysningav samtjänstlagen
och
samtjänstförordningen.
Det alternativa
förslag
som presenteras
iutredningenom
ändringav samtjänstlagen
är idetperspektivet
intetillräckligt
(bilaga
2 till
betänkandet).
EnligtKammarkollegietsmening är samtjänstlagen
och samtjänstförordningen
inte
avsedda attanvändas på detsätt förslagen
innebär.
Att inte se överhela
lagstiftningen
utan istället
lösa detuppdrag
utredningenfått genom attenbartändra
isamtjänstförordningen
geren osäker grund förden föreslagna
verksamheten.
F örslageninnebärattnågon särskild
tillsyn
intekommer attske överden
verksamhet som ska bedrivasmed stödav den nya 2 a § samtjänstförordningen.
Den
enda redovisning
som ska ske kommer
attlämnas genom de deltagandemyndigheternasårsredovisningar
(s.79). Kammarkollegietanserattdetinteräckermed
redovisning
iårsredovisningarna
utan attverksamhetenligt
samtjänstlagen
ska

granskas
av en oberoende
myndighetförattuppfylla

syftet
med bestämmelserna
i

samtjänstlagen
om attavtalenska gesintill
den myndighet som regeringen
bestämmer (prop. 2008/09:123
s.16 f.).
2 §
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Kammarkollegiet
instämmer iutredarensbedömning attärendehandläggning
ska
ske inom ramen förrespektive
myndighetsansvarsområde(avsnitt
3.4.2, s.67 ff.).
Statensservicecenter
bör såledesinteta överansvaretfördenna.En eventuell
ändringidenna delmåste föregåsav en mycket noggrann utredning.

Om förslagen
genomförs
Om förslagen
ändågenomförs
harKammarkollegiet
följande
synpunkter.
Kammarkollegiet
anserattregeringen
börtaansvaret
förkontroll
av samtjänstavtal
som tecknas
enligt
2 a § samtjänstförordningen
samtförgranskning
av redovisningenav verksamhet som bedrivsi enlighet
därmed.
Samtjänstautal

Enligt
4 § samtjänstförordningen
skastatliga
myndigheter,
en kommun eller
ett
landsting
som har träffat
ettsamtjänstavtal,
så snartavtalet
har träffats
eller
ändrats,ge in en kopia av avtalet
till
Kammarkollegiet.

Enligt
6 § samtjänstförordningen
skaKammarkollegiet,
utifrån
de samtjänstavtal
ochverksamhetsrapporter
som skagesintill
myndigheten,
löpande
följa
upp den
verksamhetsom bedrivsenligt
samtjänstavtalen.
Om Kammarkollegieti sin

uppföljning
upptäcker
brister
i samtjänstavtalen
eller
verksamhet
som bedrivs
enligt
samtjänstlagen,
ska myndighetenrapportera
dettatill
regeringen.

Enligt
förslaget
ska—eftersom
någonändring
isamtjänstlagen
inteföreslås
—
samtjänstavtal
enligt
2 a § samtjänstförordningen
skickas
till
Kammarkolle
giet.
Någon avsiktattKammarkollegietska vidtanågra åtgärdermed anledningav att

samtjänstavtalen
skickas

till
Kammarkollegiet
ärinteavsedd.

Kammarkollegiethar idag en skyldighet
enligt
6 § samtjänstförordningen
att

granskaochiförekommandefall
ha synpunkter på ingångnasamtjänstavtal.
Någon
uppföljning
kommer däremotinteattvaramöjlig
avseende
avtal
enligt
2 a § samtjänstförordningen
eftersom
någonredovisning
av verksamheten
enligt
förslaget
inte
ska lämnas till
Kammarkollegiet.

Enligt
Kammarkollegiets
meningbören ändringav 4 § samtjänstförordningen
skepå
så sättattsamtjänstavtal
träffade
med stödav 2 a § samtjänstförordningen
ska
lämnas in till
regeringenistället
förtill
Kammarkollegiet.
Ett — sämre — alternativ
är
attettundantag görsi 6 § samtjänstförordningen
frånKammarkollegiets
uppföljningsansvar
ianledning
av attdessa samtjänstavtal
lämnas till
myndigheten.
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Redovisningav verksamheten
Som framgår
ovan är utredarensmening attdet är tillräckligt
attredovisning
av
verksamhetbedrivenenligt 2 a § samtjänstförordningen
sker i deltagande
myndighetersårsredovisningar.
Dettakommer till
utryckgenom attettundantag
från
redovisning
förverksamhetbedriven
enligt 2 3 § samtjänstförordningen
görs i
5 § samma

förordning.

EnligtKammarkollegiets
mening
bör detåtminstonesom ettminimum
direktanges
samtjänstförordningen
på Vilket sättredovisning
av samtjänstbedriven
enligt
2 3 § samtjänstförordningen
ska ske. Dettagörs lämpligen
genom en ändring
av
5 § samtjänstförordningen.

i

Övrigt

Kammarkollegiethar Vidsingranskning
av avtaloch redovisningar
upptäcktbrister
och rapporterat
detta till
regeringen,
se t.ex. Kammarkollegiets
skrivelse
till
regeringen
den 20 april2018, dnr 11.2-2643-16
och 11.3-3651-17.
I skrivelsen
har
Kammarkollegietframfört
attdetföreligger
ettbehov av en översyn av såväl
samtjänstlagen
som -förordningen.

Dettaremissvarhar beslutats
av avdelningschefen
UlfRehnberg.I handläggningen

harenhetschefen
AnetteSchierbeck
deltagit.

harvarit advokatfiskalen

F öredragande

Birgitta
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