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Remissvar över rapporten Översyn av lokala 
säkerhetsnämnden (SSM 2022:07)

Ekonomistyrningsverket (ESV) begränsar sitt remissvar till frågor som berör 
ekonomisk styrning av statlig verksamheten.

ESV har inte några synpunkter på de föreslagna förändringarna av nämndernas 
sammansättning. ESV anser dock att en annan organisering än den som föreslås 
bör övervägas. ESV noterar att de aktuella nämnderna inte har de uppgifter som en 
statlig nämnd normalt ska ha utifrån vad regeringen har gett uttryck för. I 
propositionen 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och 
tillväxt, skriver regeringen att:

Nämndmyndighetsformen kan förekomma för myndigheter med väl 
avgränsade frågor och ofta är uppgifterna reglerade i lag. Vissa nämnder 
har en domstolsliknande karaktär.

Nämndmyndighetsformen bör även fortsättningsvis användas sparsamt och 
en förutsättning bör vara att ett kollektivt beslutsfattande är nödvändigt för 
den aktuella verksamheten. 

Så som pekas på i rapporten har inte de aktuella nämnderna sådana uppgifter som 
en nämnd enligt regeringen bör ha. Ett kollektivt beslutsfattande är inte en 
förutsättning för den verksamhet som ska bedrivas. Utifrån vad regeringen har givit 
uttryck för ovan bör ledningsformen även användas sparsamt. 

ESV menar att det finns en alternativ lösning till den som föreslås för 
organiseringen av de uppgifter som nämnden ska hantera. Istället för att placera 
uppgiften i fristående myndigheter skulle uppgiften kunna hanteras och organiseras 
genom att tillskapa särskilda organ inom en befintlig myndighet för att tillförsäkra 
insyn och informationsöverföringen till berörda intressenter. Övriga uppgifter som 
föreslås ligga på insynsnämnderna bör kunna hanteras direkt i 
förvaltningsmyndighetens ordinarie organisation. Närmare hur uppgifterna ska 
organiseras samt vilken myndighet de bör läggas på behöver utredas vidare, men 
Strålskyddsmyndigheten bör kunna övervägas utifrån den roll den redan har 
kopplat till nämnderna.
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Utifrån den organisering som föreslås i rapporten bedömer ESV att det är rimligt 
att nämnderna beviljas undantag från det ekonomiadministrativa regelverket i den 
utsträckning som har föreslagits.

I detta ärende har avdelningschef Peter Kvist beslutat. Utredare Patrick Freedman 
har varit föredragande. I beredningen har också enhetschefen Martin Sparr deltagit.
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