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Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47)
En lärande tillsyn (SOU 2018:48)
Ert dnr Fi2018/02431

Länsstyrelsen har inga principiella synpunkter på förslagen.
Länsstyrelsen vill särskilt uppmärksamma regeringen på att utredningens resonemang om 
att tillitsbaserad styrning fordrar tydliga ramar för den domän den ska verka inom. För att 
uppnå en effektiv sammanhållen styrning av välfärdssektorn är det nödvändigt att 
regeringen klarlägger vem som har ansvaret för att en viss uppgift blir utförd. Vad är 
statligt och vad är kommunalt ansvar? Risken finns annars att man börjar lösa varandras 
uppgifter, vilket kan leda till andra styrningsutmaningar. Området regional utveckling är 
en offentlig uppgift som på ett bra sätt exemplifierar detta. Överlappningarna i det statliga 
respektive det kommunala ansvaret har i flera län skapat intressekonflikter med bristande 
effektivitet som följd.
Länsstyrelsen föreslår som ett tillägg att regeringen ser över om modellen för 
tillitsbaserad styrning också kan tillämpas på andra verksamhetsområden inom den 
offentliga sektorn. På samma sätt som Skattemyndigheten utgår från medborgarens vilja 
att göra rätt för sig, skulle man t.ex. kunna se över om Statens jordbruksverk kan tillämpa 
motsvarande förhållningssätt beträffande regelgivningen för administration och 
utbetalning av jordbruksstöd från EU. I detta fall avses möjligheterna för den svenska 
staten att visa nödvändig tillit gentemot den enskilde lantbrukaren.
Länsstyrelsen vill i detta sammanhang också lyfta fram verktyget tillsynsvägledning som 
ett bra instrument för att utveckla tillsynen. Genom att låta den part som är föremål för 
tillsyn vara delaktig i framtagandet av tillsynsvägledningar kan man åstadkomma en 
tillsyn som är mer lärande till sin natur. 

Deltagare

Landshövding Göran Enander har beslutat i detta ärende. Utvecklingsstrateg Peter 
Huotila har varit föredragande. I handläggningen har också länsråd 
Johan von Knorring deltagit. 

Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.
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