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Svar på promemorian Ökad styrning av myndigheternas
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Sammanfattning

Försäkringskassan avstyrker förslaget om att förfarandet vid myndigheters beslut om
lokalisering ska regleras i förordning. Om regeringen går vidare med förslaget anser
Försäkringskassan att det bör avgränsas till att avse arbetsställen av större
omfattning.

2 Förslag till förordning om statliga myndigheters lokalisering
I förordningens andra paragraf anges att ” Med beslut om lokalisering avses beslut
som påverkar i vilken eller vilka kommuner en myndighet har arbetsställen och
gäller
1. placering av arbetsställen, eller
2. avveckling av arbetsställen”
Det bör tydligare framgå av förordningstexten att bestämmelsen inte gäller vid byte
av lokal eller arbetsställe inom en kommun.
Någon definition av begreppet arbetsställe ges inte och som bestämmelsen har
utformats träffas även kontor med ett fåtal anställda vilket enligt Försäkringskassans
uppfattning är orimligt.

5 Övervägande och förslag
5.1 Förfarandet vid myndigheters beslut om lokalisering regleras i en ny
förordning

Wimi FK14007_003_W

Försäkringskassan anser att den föreslagna regleringen inte är nödvändig eftersom
myndigheter redan idag har formella möjligheter och skyldigheter att beakta det
regionala tillväxtarbetet.
Försäkringskassan saknar en problembeskrivning och anser dessutom att
konsekvenserna av den föreslagna regleringen är otillräckligt beskrivna i
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promemorian. De begrepp som används i den föreslagna förordningen är otydliga.
Det saknas t.ex. definition av vad som utgör ett arbetsställe.
Försäkringskassan har en långsiktig plan som syftar till att öka bemanning på orter
utanför de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, där bland annat
det regionala tillväxtarbetet vägs in i planeringen
Myndighetens lokalkostnader är betydande trots att vi undviker de dyraste
kontorslägena. Vi strävar efter att koncentrera verksamheter i samma lokaler på de
orter där flera etableringar finns för att skapa bättre förutsättningar för samverkan
och effektivitet. Vid mindre etableringar prövas samlokalisering med andra
myndigheter.
Den föreslagna regleringen skulle alltså för Försäkringskassan enbart innebära en
administrativ belastning utan motsvarande nytta.
Om regeringen vill att vissa myndigheter ska ta ytterligare regionala hänsyn så kan
detta ske via regleringsbrev eller instruktion.
5.3 Beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens ledning

I förordningen föreslås att beslut om lokalisering ska fattas av myndighetens ledning.
Enligt Försäkringskassans uppfattning är det självklart, och följer av bestämmelserna
i myndighetsförordningen, att beslut om mer omfattande förändringar av en
myndighets lokalisering inte ska delegeras. I flertalet fall beslutar redan idag
myndighetens ledning om lokalisering.
5.4 Åtgärder som ska ske innan och efter beslut

Eftersom myndigheter redan idag gör konsekvensanalyser vid
verksamhetsförändringar och lokalförändringar samt, om en situation med
verksamhetsminskning uppstår, samråder i enlighet med förordningen om regionalt
tillväxtarbete, är den förslagna regleringen obehövlig.

7 Konsekvenser
Enligt promemorian innebär den föreslagna regleringen vissa restriktioner och ökade
administrativa krav. Försäkringskassan instämmer i denna bedömning och menar
dessutom att de ökade administrativa kraven inte uppvägs av en motsvarande nytta.
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Beslut i detta ärende har fattats
av"VÄLJ I LISTAN ELLER SKRIV TITEL OCH NAMN" ställföreträdande
generaldirektör Sture Hjalmarsson, avdelningschef Lena Sandh och rättschef Eva
Nordqvist samt chefen för GD-staben Katarina Sinerius, den senare som
föredragande.

Sture Hjalmarsson

Katarina Sinerius

