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Med tillit följer bättre resultat- tillitsbaserad styrning och
ledning i staten (SOU 2019:43)
Riksgälden har tagit del av remissen Fi2019/03441/SFÖ och har även deltagit i
Tillitsdelegationen arbete under 2019. Riksgälden har bidragit med ett lärande exempel om
verksamhetsplanering och uppföljning som är en del av remissunderlaget.
Tillitsdelegationen lämnar två förslag som Riksgälden lämnar synpunkter på:
1. Inrätta ett stöd till statliga myndigheter
2. Inrätta en regeringsnära utvecklingsmiljö

Inrätta ett stöd till statliga myndigheter
Tillitsdelegationen föreslår i avsnitt 4.2 i betänkandet att regeringen ska inrätta ett stöd till
statliga myndigheter som ska bestå av information och kunskap om tillitsbaserad styrning
och ledning, en plattform för erfarenhetsutbyte och samarbete, processtöd samt
kompetensutveckling. Vidare föreslås att Arbetsgivarverket ges i uppdrag att tillhandahålla
detta stöd där de ska samverka med relevanta aktörer. Det föreslås även att regeringen bör
fortsätta att utveckla en tillitsbaserad dialog med myndigheterna.
Riksgälden är positiv till förslaget att Arbetsgivarverket ges i uppdrag att tillhandahålla stöd
till de statliga myndigheterna för en ökad samordning och erfarenhetsutbyte. Riksgälden är
också positiv till förslaget att regeringen bör fortsätta utveckla en tillitsbaserad dialog med
myndigheterna för att stärka styrningen inom staten i enlighet med tillitsreformen.

Inrätta en regeringsnära utvecklingsmiljö
Tillitsdelegationen föreslår i avsnitt 4.4 i betänkandet att regeringen ska tillsätta en kommitté
som får i uppdrag att skapa en arena för att kunna överväga och identifiera eventuella
lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Som exempel på samhällsutmaningar anges
frågor om ungdomsbrottslighet, sjukskrivningar på grund av
psykisk ohälsa, järnvägens punktlighet eller läkemedelsförsörjning.
Riksgälden delar Tillitsdelegations bedömning att det i vissa fall kan finnas behov att
vidareutveckla den övergripande styrningen för komplexa sektorsövergripande
samhällsutmaningar som är svåra för myndigheterna att lösa på egen hand.
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Riksgälden avstyrker däremot Tillitsdelegationens förslag om att det bör tillsättas en
kommitté för att inrätta en regeringsnära utvecklingsmiljö. Att inrätta en kommitté för en
centraliserad samordning kan motverka syftet med en mer tillitsbaserad ledning och
styrning. De statliga myndigheterna har redan idag ett ansvar för att samverka med varandra
och detta ansvar kan stärkas med tydliga myndighetsgemensamma satsningar på samverkan
inom olika sektorsövergripande frågor.
I detta ärende har riksgäldsdirektör Hans Lindblad beslutat efter föredragning av
avdelningschef för stöd Kristina Davidsson. I den slutliga handläggningen har ekonomichef
Maria Törnfeldt, bitr. ekonomichef Jessica Palm samt HR-chef Noelle Moe deltagit.
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