Svensk författningssamling

SFS 2010:1870

Förordning
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

Utkom från trycket
den 17 december 2010

utfärdad den 9 december 2010.
Regeringen föreskriver att 3, 6 a, 8 a och 11 §§ förordningen (2007:824)
med instruktion för Kammarkollegiet ska ha följande lydelse.
3 §1 Myndigheten ska föra talan för det allmänna
1. för att ta till vara miljöintressen och andra allmänna intressen i enlighet
med vad som anges i miljöbalken,
2. mot beslut som avses i
– 19 kap. 22 § jordabalken,
– 19 kap. 4 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),
– 4 kap. 26 § lagen (2008:990) om företagshypotek, samt
– 2 kap. 29 § sjölagen (1994:1009).
6 a §2 Myndigheten ska utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt
bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta i
standardiseringen av processen. I myndighetens arbete ingår att utveckla och
sprida hjälpmedel och metoder. Arbetet ska ske i samverkan med berörda intressenter.
8 a §3 Myndigheten ska ansvara för den statliga inköpssamordningen och
ingå ramavtal om varor och tjänster som är avsedda för andra statliga myndigheter.
Myndigheten ska ansvara för samordningen av upphandlingen för den offentliga förvaltningen inom området informationsteknik. Myndigheten ska
verka för att bästa möjliga villkor skapas för anskaffning och användning av
informationsteknik inom den offentliga sektorn, samt att den offentliga förvaltningen använder gemensamma funktioner och lösningar. I detta arbete
ska myndigheten särskilt beakta intresset av innovationer och teknikneutrala
lösningar.
11 §4 Myndigheten utför administrativa och handläggande uppgifter åt
1. Fideikommissnämnden,
2. Statens skaderegleringsnämnd,
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3. Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
4. Statens överklagandenämnd,
5. Resegarantinämnden, och
6. Arvsfondsdelegationen.
Myndigheten utför även efter överenskommelse uppgifter åt
1. Alkoholsortimentsnämnden,
2. Kärnavfallsfonden,
3. Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, och
4. Nämnden mot diskriminering.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)
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