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Vi behover kontaktpunkter, medborgarkontor, dit alla kan vanda sig for att

bland annat fa information och korrekta hanvisningar till olika kommunala
instanser. Det skriver Bengt Harding Olsson och Tomas Ohlin. Iden om sadana kontor ligger i linje med tanken om medborgarkontrakt. Ambitionsnivan
bor dock vara mattfull i borjan; i annat fall blir det hela ogenomforbart.

Inratta medborgarkontor
nom kort kan vi vanta en utredning fran civildepartementet
som ror medborgarkontor. Med
det avses en lokal dit medborgarna
kan vanda sig for att fa information
och service i olika samhallsfragor.
Initiativet ar valkommet och Ieder
forhoppningsvis till att avstandet
mellan medborgare och folkvalda
minskar. Kontoret kan kombineras
med den liberala form av valfardskontrakt som Bengt Westerberg foreslagit i folkpartiets ideologiska
manifest.
Men det finns en kanslig fraga i
utredningsarbetet. Hur langt ska
man centralisera tjansteutbudet pa
ett medborgarkontor?
Bakgrunden ar foljande : Det ar
i dag vanligare att myndigheter betonar medborgarnas skyldigheter
an deras rattigheter. For att skapa
en battre balans behovs medborgarkontrakt mellan medborgare och
samhalle, dar det preciseras vilka
rattigheter man har och vilken service man kan krava. Det kan ocksa
ge medborgarna vagledning om
vart man kan vanda sig for att klaga
pa brister i olika typer av samhallsservice.
Medborgarkontrakten bor innehalla saval gemensamma overgripande rattigheter som mer detaljerad information om vad som galler
for en enskild individ. Har kan det
bli fraga om underkontrakt fOr exempelvis valfard , kultur och trafik
mm.
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Viktig kontaktpunkt
Det ar avgorande att varje medborgare ar medveten om hur just
hennes kontrakt ser ut, och vilka
rattigheter och formaner som galler
just fOr henne. Samhallet ska garantera att dessa verkligen ocksa blir
tillgangliga.
Det ar lampligt att medborgarkontrakten "upprattas" pa medborgarkontor.
"Lat oss arbeta for en medborgarnara offentlig forvaltning, och satsa
pa medborgarkontor", sager civilminister Inger Davidsson (kds). Det
ar mycket bra. Dessa kommunala
kontaktpunkter behovs verkligen.
Vad kan da aga rum pa ett medborgarkontor? Det kan vara fraga
om att ge konsumentupplysning
och information om vad som hander
i kommunen. Det kan ocksa vara
fraga om att fa myndighetsupplysningar, fa ut blanketter och sa vida-

kan ringa upp och fa kontakt me<
de olika myndigheterna, fOr person
liga arenden.
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Medborgarkontorens uppgifter far inte vara for omfattande. De bar
stadshus (sam Uddevallas pa bilden). Lagom iir bast.
inte bli nya
(
re. Ett stalle att ga till nar man ar i
bryderi om vad som galler, nar man
viii stalla fragor. Man kan ocksa fa
politisk information, juridisk hjalp,
kultur- och miljoinformation m m.
Forebilder kan exempelvis hamtas fran Danmark. Dar har man
byggt upp en mangd s k kvikskranke, som har v(sat sig bli populara
stiillen fOr att fa svar pa fragor och
fa hanvisningsservice. I Frankrike
finns en samhallsservice som benamns "Vos droits" (=dina rattigheter). Den finns tillganglig vid en rad
informationskontor och via Mini tel.

Dyr modell
Men det galler nu att valja ratt
ambitionsniva fOr tjansterna vid
medborgarkontoren. Statskontoret
har gjort en utredning till civildepartementet dar man foreslar en
langtgaende samverkan mellan olika myndigheter. Man tanker sig att
en "generalisthandlaggare" vid
medborgarkontoret ska sta i direkt
datakontakt med en rad statliga da-

tabaser, inom Riksforsakringsverket, Riksskatteverket, Ams m m. En
sadan samlad hantering av de stora
datasystemen ar olamplig av flera
skal. Dels skulle behorighet till de
olika systemen skapa problem , och
dels skulle integritetsproblem uppsta vid hantering av personuppgifterna.
De berorda myndigheterna har
ocksa bestamt tagit avstand fran en
sadan centraliserad model!. Datainspektionen har ocksa sagt nej.
Ett alternativ ar att tjansteman
fran olika myndigheter delar samrna lokal. Handlaggare fran arbetsformedling, fbrsakringskassa och
polis kan dela kontor med posten
och den kommunala informatoren.
Man slipper da bade generalisthandlaggning och de rattsliga problemen. Men delta ar uppenbarligen en dyr losning.
En annan modell bygger pa att
forutom informationstjanslerna tillhandahalla bildtelefon vid medborgarkontoret dar den enskilde sjalv

Men pa manga hall ar det klok
att valja en mattfull ambitionsniv;
for tjansterna . Kontoret bor i forst;
hand vara en lokal informations
central, med tillgang till utvidga<
konsumentupplysning och hanvis
ningar. Man bor ocksa ge tillgan1
till riksdagens databas, Rixlex, me<
riksdagstryck och utredningar. De
ar ocksa vardefullt med tillgang til
speciella register for kommunali
protokoll och beslut. For att lycka.
bor kontoren bli "medborgarkon
tor" och inte "myndighetskontor".
De medborgarkontrakt som till
handahalls dar ska bidra till att for
tydliga politikerrollen, och satt:
medborgarens behov av samhalls
tjanster i centrum. I det samman
hanget far man ocksa en bra mojlig
het att gora sin rost hord. Da ka1
myndigheternas valfardsstat om
vandlas till medborgarnas valfards
samhalle.
Successivt kan man prova alltme
datoriserat stod for medborgarkon
takt. Till att borja med kan man g•
medborgarna tillgang till datatermi
naler pa medborgarkontoren, elle
pa offentliga platser som t ex biblio
teken. Men om man ska oppna e1
dialog med alia medborgare ar hem
terminaler och persondatorer anm
battre.
Vad det kostar? Ja, man kan at
minstone havda att en valinforme
rad medborgare i god kontakt me<
samhallsinstitutionerna
spara
manga utgifter som i dag foljer a·
dalig information .
Aveni ett alltmer datoriserat sam
halle kommer det att vara oumbar
ligt for medborgarna att ha tillgan1
till kontrakt pa medborgarkonto
dar manniskor kan motas.

Bengt Harding Olsor
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