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Remiss av regeringens biståndspolitiska plattform 
(UF2014/4543/USTYR)   

Kronofogdemyndigheten uppfattar att skrivelsen ”Biståndspolitisk plattform” 
syftar till att visa inriktningen för regeringens biståndspolitik och är därmed att 
betrakta som ett visionsdokument. Den närmare beskrivningen av hur politiken 
ska genomföras, det vill säga styrning och uppföljning av insatserna, återfinns 
därför följdriktigt inte i detta dokument.  
 
Kronofogdemyndighetens erfarenhet av biståndsarbete omfattas till största delen 
av ett SIDA-finansierat projekt i Georgien. Projektet bedrivs sedan 2010 
tillsammans med den georgiska myndigheten National Bureau of Enforcement 
som är Kronofogdemyndighetens systermyndighet i Georgien. 
Kronofogdemyndigheten är därutöver sedan flera år engagerad i olika EU-
finansierade projekt i Grekland, Georgien och Turkiet.    
 
Kronofogdemyndigheten anser att det är positivt att regeringen i ett samlat 
dokument nu förser myndigheter, näringsliv och organisationer i det civila 
samhället med en vägledning till vad regeringen vill åstadkomma inom ramen för 
sin biståndspolitik. För att tydliggöra att myndigheterna ska bistå regeringen med 
att förverkliga intentionerna i plattformen bör myndigheternas roll dock 
ytterligare lyftas fram i dokumentet. Genom att samarbeta med myndigheter som 
finns i de länder som omfattas av regeringens fokusområden bidrar svenska 
myndigheter och deras tjänstemän till att säkra att biståndet får önskade 
långsiktiga effekter i mottagarländerna. Utöver att genomföra specifika uppdrag 
inom olika biståndsinsatser bidrar svenska myndigheter genom kontakter och 
fysisk närvaro i de aktuella länderna till att sprida kunskap om, och genom sitt 
agerande visa konkreta exempel på, hur en god statsförvaltning kan arbeta och 
vad det betyder för en nations utveckling och i förlängningen för den enskilde 
medborgaren.       
 
Det är bra att regeringen särskilt uppmärksammar vikten av 
samstämmighetspolitik inom området. Även om det inte omfattas av 
remissunderlaget vill Kronofogdemyndigheten ta tillfället i akt att peka på att 
detta behov även gäller för påföljande led i genomförandet av politiken. Vår 
erfarenhet av samarbetet mellan myndigheter och institutioner visar att det är av 
stor betydelse för såväl effektivitet som resultat att samordna prioriteringar, 
insatser och projekt mellan olika aktörer.        
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I den slutliga 
handläggningen har bitr. rikskronofogden Erica Wass och verksjuristen Charlotte 
Carrborg, föredragande, deltagit. 
 
 
 
 
Eva Liedström Adler 
  

Charlotte Carrborg   


