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Sammanfattning 
 
  
Kronofogdemyndigheten delar i allt väsentligt de intentioner och tankar som presenteras i 
utredningen. Flera intressanta förslag läggs vilka, om de utreds vidare, kan komma att leda till 
förbättringar i den statliga förvaltningen. 
  
Styrningen av statsförvaltningen måste emellertid fokusera mer på helheten. En horisontell, 
tvärsektoriell styrning är en förutsättning för att åstadkomma en maximering av hur 
statsförvaltningen som helhet tjänar medborgarna. 
Medborgarperspektivet är oundgängligt för statsförvaltningens möjligheter att lyckas med 
uppdraget. 
  
Föreslagen att åstadkomma kontinuitet i styrningen samt att tydliggöra och utveckla en offentlig 
myndighetskultur och värdegrund inom hela statsförvaltningen är mycket bra.  
  
Kronofogdemyndigheten är positiv till en för staten gemensam utveckling av shared service 
lösningar. Sådana lösningar ger goda förutsättningar för en effektiv verksamhet.  
  
Avslutningsvis lämnar Kronofogdemyndigheten synpunkter på behov av samordning med andra 
avgivna betänkanden som knyter an till förvaltningspolitiska frågor. 
   
   

1             Styrningen av förvaltningen 
 
  

1.1             Styrning genom regler 
 
  
Regeringskansliets nuvarande styrning av myndigheterna har en tydlig vertikal profil genom att 
den styrning som utövas till övervägande del sker genom lagar och förordningar riktade till varje 
myndighet för sig. Kronofogdemyndigheten anser att det finns en fara i att utredningen, i likhet 
med flera andra förvaltningspolitiska utredningar,  satt en allt för stor tilltro till att detta sätt att 
styra leder till faktiska förbättringar i förvaltningen. De områden som föreslås få nya regleringar 
handlar i stor utsträckning om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan riksdagen och regeringen 
avseende styrningen av förvaltningen. En tydlig ansvarsfördelning är bra, men för en enskild 
myndighet är det i realiteten inte av avgörande betydelse om t.ex. myndighetens ledningsformer 
regleras i myndighetsförordningen eller i en ny lag. 
  
Kronofogdemyndigheten anser vidare att medborgarperspektivet inte fått tillräckligt genomslag i 
utredningen. Det är ur ett medborgarperspektiv också tveksamt att merparten av förslagen går ut 
på att åstadkomma nya eller ändrade regler för statsförvaltningen. Detta är, som nyss sagts, 
frågor som främst är av intresse för regeringen och myndigheterna själva. Det är sannolikt inte 
denna typ av förslag som primärt ger kunderna mer nytta av förvaltningen eller ökar deras 
förtroende för den. Den statliga förvaltningen, och reformer inom området, måste alltid ses utifrån 



dem som förvaltningen är till för, nämligen medborgarna. Kronofogdemyndigheten saknar detta 
grundläggande perspektiv.  

  

1.2            Styrning genom fokus på helheten  
 
  
Kronofogdemyndigheten anser, som framgått ovan, att värdet för medborgarna måste sättas 
främst vid bedömningen av hur väl statsförvaltningen lyckas med sitt uppdrag. I detta avseende är 
en mer samordnad förvaltning att eftersträva, där effekter inte enbart eftersträvas av myndigheter 
var för sig utan också, med hjälp av styrning, i samspel mellan myndigheter och olika 
verksamhetsområden. 
  
Den grundläggande frågan om vilka faktorer som driver förvaltningspolitisk förändring får inget 
utrymme i utredningens resonemang. Vill man åstadkomma horisontell styrning utifrån ett 
medborgarperspektiv måste man ta ställning till vilket synsätt, arbetssätt och vilken kultur man vill 
att förvaltningen ska vila på och präglas av. Man behöver också överväga bl.a. hur 
statsförvaltningens resultat mäts för att kunna analysera hur väl den som helhet tjänar 
medborgarna. Kronofogdemyndigheten ser därför gärna att uppföljningen av de statliga 
myndigheterna kompletteras med ett betydligt bredare, horisontellt, perspektiv.     
   
Ett förändrings- och utvecklingsarbete av styrningen behöver påbörjas för att en helhetssyn på 
statsförvaltningen ska bli möjlig med målet att statsförvaltningen i framtiden ska drivas på det sätt 
som ger mesta möjliga utväxling för medborgarna i form av effektivitet och nöjdhet. 
Kronofogdemyndigheten anser inte att en sådan utveckling kan åstadkommas enbart genom nya 
och ändrade regler riktade till de olika myndigheterna var för sig, utan en horisontell styrning som 
stöder helheten.    

  

1.3              Kontinuiteten i styrningen 
 
   
Utredningens förslag att inom varje departement inrätta en opolitisk tjänsteman med ansvar för 
myndighetsstyrning är en sådan åtgärd som kan bidra till en långsiktighet när det gäller 
prioriterings- och effektiviseringsarbete och för att få genomslag för förvaltningspolitiken. En ökad 
kontinuitet i myndighetsstyrningen skulle vara positivt för myndigheterna och dem de är till för och 
skulle ge bättre möjligheter även för myndigheterna att få ett ökat inslag av långsiktighet i 
prioriteringsarbetet och de strategiska besluten. Med större kontinuitet i myndighetsstyrningen 
skapas ett utrymme för myndigheterna att delta i utvecklingen av statsförvaltningen.  

  

1.4              Utnyttja olika tidsgränser 
 
  
Kronofogdemyndigheten välkomnar förslaget att riksdagen ska ges möjlighet att anvisa anslag för 
längre perioder än ett år och därmed också ge myndigheterna en ökad flexibilitet i användningen 
av anslagssparandet. 
  
Utredningen föreslår att nya myndigheter som huvudregel ska få ett tidsbegränsat mandat. I 
utredningsarbetet inför skapandet av en ny myndighet är det viktigt att frågan om myndigheten 
ska ha ett tidsbegränsat uppdrag eller ej analyseras och att en rekommendation lämnas. Det 
behöver också finnas en samordning av myndigheters mandat ur ett tidsperspektiv. Om flera  
mandat löper ut samtidigt eller nära varandra i tid förloras kontinuiteten i förvaltningsarbetet. Det 
medför nackdelar för medborgarna som under en period riskerar att inte kunna tillgodogöra sig 
förvaltningens tjänster. Risken för otydlighet mot medborgarna är stor när olika uppgifter flyttas 
från en myndighet till en annan i samband med att mandat löper ut. Hemvisten för olika uppgifter 
inom förvaltningen kan också bli svår att överblicka. Dessa nackdelar föreligger givetvis även när 
en enstaka myndighets mandat löper ut.  
  



Regeringen kan besluta att lägga ner en myndighet eller slå samman flera myndigheter till en. I 
den meningen förfogar regeringen redan över verktyget att tidsbegränsa myndigheter.  

  

2            EU-medlemskapet 
 
  
Kronofogdemyndigheten är positiv till att EU-arbetet ges en tydligare styrning och samordning. 
Förslaget att myndigheterna ska få i uppdrag att ta fram en EU-strategi är över lag bra. 
Förekomsten av en sådan strategi innebär att ställningstaganden i olika EU-frågor underlättas för 
myndigheterna. En samordning på regeringskanslinivå är nödvändig för att hålla samman 
myndigheternas strategier. Det skulle vara olyckligt om strategierna drar åt olika håll eller t.o.m. 
motarbetar varandra. Det kan leda till svårigheter för förvaltningen att samarbeta i vissa frågor. 
För att en myndighet ska omfattas av kravet på att ta fram en egen EU-strategi bör myndighetens 
involvering i EU-arbetet vara av en viss omfattning. En myndighetsstrategi kan bli aktuell t.ex. när 
frågor som ligger inom myndighetens verksamhetsområde förbereds inom och  beslutas direkt av 
EU.     

  

3           Kompetensförsörjning och               värdegrundsarbete 
 
  
Kronofogdemyndigheten är mycket positiv till tankarna att tydliggöra och utveckla en offentlig 
myndighetskultur och värdegrund inom hela statsförvaltningen. Förekomsten av en sådan skulle  
medföra flera fördelar. Statsförvaltningens syfte, roll och bidrag till samhället skulle t.ex. genom en 
värdegrund tydliggöras för medborgarna. Staten skulle i sin roll som arbetsgivare få 
konkurrensfördelar genom att värdegrunden bidrar till att åskådliggöra att statsförvaltningen är en 
attraktiv arbetsplats. Värdegrunden blir en del av det som inspirerar och driver arbetet och 
medarbetarna framåt. Att presumtiva och befintliga medarbetare kan identifiera sig med 
arbetsgivarens etos är en allt viktigare faktor när människor söker sig till en arbetsplats. Detta 
gäller särskilt yngre personer. En gemensam värdegrund kan således även bidra till att underlätta 
rekryteringsarbetet och möjliggöra för förvaltningen att rekrytera de som är mest lämpliga för 
arbetsuppgifterna. 
  
Myndigheterna behöver konkret stöd och hjälp i arbetet med att driva värdegrundsfrågor. T.ex. bör 
myndigheternas eget arbete med att ta fram värdeord vila på ett för staten gemensamt 
värdedokument som bygger på en sammanställning av den statliga värdegrunden vilken återfinns i 
bl.a. grundlagarna samt förvaltnings- och sekretesslagen. Ett tydligt  samordningsansvar för 
värdegrundsarbetet saknas och behöver därför tillskapas. Kronofogdemyndigheten noterar med 
tillfredställelse att Kompetensrådet för utveckling i staten (KRUS) i mitten av april i år fått ett 
uppdrag att utforma ett projekt om offentligt etos inom statsförvaltningen.   

  

4          Generella effektiviseringar och besparingar 

  
Utredningens utgångspunkt att effekt, effektivitet och resultat även i fortsättningen ska vara 
centralt för styrningen av statsförvaltningen är bra.  
  
Det är utifrån ett medborgarperspektiv som frågan om effektiviseringar i förvaltningen är mest 
intressant, det vill säga hur man kan åstadkomma de största och mest önskade effekterna för 
skattebetalarna. Motiven för effektiviseringsarbetet är ur ett medborgarperspektiv dock mycket 
sparsamt belysta i utredningen. Ett helhetsgrepp erfordras som tar hänsyn till både principer och 
former för samt innehållet i styrningen. 

  



4.1             Utmaningsrätt 

Av rättsäkerhetsskäl är det inte lämpligt om den av utredningen föreslagna utmaningsrätten ska 
omfatta myndighetsutövande uppgifter som innehåller en hög grad av tvångsåtgärder. Exempel på 
sådana är, som utredningen nämner, polis- och rättsväsende, beskattning, tull och exekution. 
  
Vad gäller andra uppgifter som skulle kunna omfattas av utmaningsrätt finns det inom 
myndigheternas olika områden en sfär av uppgifter som, efter ytterligare utredning, skulle kunna 
omfattas av en sådan rätt. Det handlar då, enligt Kronofogdemyndighetens mening, främst om 
uppgifter av olika slag som inte innefattar myndighetsutövning.    
  
Kronofogdemyndigheten nyttjar sedan september 2005 en shared service lösning tillsammans med 
Skatteverket. För dessa båda myndigheter har Verksamhetsstöd för Skatteverket och 
Kronofogdemyndigheten (VE) skapats. Flera av de tjänster som kan komma att omfattas av 
utmaningsrätt utförs idag av VE för Kronofogdemyndighetens räkning. Under en vidare utredning 
av vilka uppgifter som kan bli aktuella att omfattas av en utmaningsrätt behöver stor hänsyn tas 
till vilka uppgifter som kan ingå i shared servicelösningar för staten. De shared service lösningar 
som byggts upp skulle kunna äventyras om de varor och tjänster som ingår i lösningarna också 
kan omfattas av utmaningsrätt.  

  

4.2           Shared service  

 I syfte att samordna, effektivisera och spara inom förvaltningen läggs ett förslag, med en låg grad 
av precisering, om att myndigheter i högre utsträckning bör nyttja samordnad shared service 
avseende t.ex. ekonomi, personal och it-drift. 
  
Ekonomistyrningsverket (ESV) beskrev i sin rapport "Shared service Koncentrerad administration" 
från 2006 att bl.a. Skatteverket och Kronofogdemyndigheten använder en gemensam shared 
service lösning avseende administrativa tjänster som t.ex.  ekonomi- och löneadministration. VE 
levererar nu också, i begränsad utsträckning, tjänster till Lantmäteriet.  
  
Samarbetet med VE omfattar idag flera områden utöver det administrativa och är indelat i följande 
huvudtyper av tjänsteområden:  
- Administrativa servicetjänster: 
t.ex. löne- och reseadministration, ekonomisk rapportering, inköp, stöd inom det 
personaladministrativa området och arbetsgivarområdet  
- Internservice:  
t.ex. callcenter, mottagning och diarieföring, registrering och arkivering, lokaler och inredning, 
kontorsservice, administration av behörigheter, kort och databaser, säkerhet  
- IT-service:  
drift, underhåll och utveckling av verksamhetssystemen  
   
Det är viktigt att en utbyggnad av denna typ av lösningar har rätt utgångspunkter. Dessa kan vara 
olika för köparen och säljaren. Exempelvis kan en grund för en myndighet att köpa utförandet av 
en arbetsuppgift vara att den är sällan förekommande hos myndigheten och att det därför är 
kostsamt att upprätthålla kompetens för de få fall som blir aktuella. För utföraren av uppgiften, å 
andra sidan, är det av avgörande betydelse att uppgifterna baseras på stora volymer för att 
säkerställa att den kan utföras med rätt kvalitet och till rätt pris. Utvecklade shared 
servicelösningar kan vara positiva, men är det inte per automatik. 
  
Kronofogdemyndigheten har nu under drygt tre år verkat i en omfattande shared service lösning 
och har därigenom vunnit en rad viktiga erfarenheter som staten kan dra nytta av. Myndigheten 
bidrar därför mycket gärna i det vidare förbättringsarbetet av shared service lösningar i staten.  
  
Nästa steg i utvecklingen av shared service lösningar mellan myndigheter bör vara en samordning 
av de olika lösningar som tillämpas. De shared service lösningar som finns idag inom staten är 
mycket olika. Förutom det redan nämnda exemplet finns andra typer av lösningar, t.ex. inom 
Kammarkollegiet och Polisen. Utvecklingen av tjänster som erbjuds via shared service lösningar 
bör ske genom utbyte av erfarenheter mellan deltagande myndigheter i syfte att åstadkomma 
likriktning av tjänsterna inom staten. En sådan likriktning skulle bl.a. underlätta bedömningen av 
myndigheternas resursbehov liksom även uppföljning och utvärdering av myndigheternas resultat.  



  

4.3          Förhållandet mellan  shared service, staten                som säljare på en 
konkurrensutsatt marknad                och utmaningsrätt 

Utredningen för fram förslaget att det i lag bör regleras att statliga myndigheter inte får sälja varor 
och tjänster på en konkurrensutsatt marknad. Förslaget gör ingen skillnad på om köparen är en 
privat eller en offentlig aktör. Shared service lösningar omfattar i flertalet fall administrativa 
stödtjänster. Samtidigt är marknaden för administrativa stödtjänster i allra högsta grad  
konkurrensutsatt. Utredningen för inget, för Kronofogdemyndigheten, tydligt resonemang kring hur 
utvecklingen av shared service lösningar ska vara möjlig mot bakgrund av förslaget att staten, på 
en konkurrensutsatt marknad, inte ska tillåtas sälja varor och tjänster mellan myndigheter. 
  
Även förslaget om utmaningsrätt synes, som ovan nämnts, till viss del kunna inverka på 
utvecklingen av shared service lösningar i staten.  

     

5            Samordning av betänkanden 

Det finns ett behov av att samordna de utredningar, t.ex. ansvarsutredningen, styrutredningen, 
grundlagsutredningen, stabsutredningen, föreliggande utredning samt diverse utredningar från 
Ekonomistyrningsverket, som levererat betänkanden med anknytning till statlig förvaltningspolitik. 
Utredningarna har i varierande utsträckning behandlat frågor om principer och former för styrning 
samt regeringens och olika myndigheters roller och ansvar. Kronofogdemyndigheten anser att det 
är av största vikt att regeringen i sin hantering av utredningarna åstadkommer en samordning som 
också innebär att eventuella förvaltningspolitiska reformer utgår från samma utgångspunkter. 
Medborgarperspektivet och behovet av horisontell styrning är två mycket viktiga kuggar i 
förvaltningsmaskineriet. Kronofogdemyndigheten menar att medborgarperspektivet och det krav 
på samordning som måste skapas i både regeringskansli och inom myndigheter som 
medborgarperspektivet innebär är centralt. Perspektivet nämns endast mycket kortfattat i 
föreliggande utredning. Det är viktigt att utgångspunkterna för den statliga förvaltningspolitiken 
ensas. 

  

5.1            Genomförande av förslag 

Kronofogdemyndigheten anser att det är viktigt att de förändringar som kan komma att ske på det 
förvaltningspolitiska och rättsliga området, sker på ett likartat sätt för alla myndigheter. Det är 
olyckligt att t.ex. de förordningsförändringar som genomförts på förslag av styrutredningen, som 
bland annat syftade till att respektive myndighet själv i högre utsträckning ska bedöma vad som 
ska redovisas i årsredovisningen till regeringen, i praktiken inte kommit att gälla alla myndigheter. 
Bristen på samordning mellan departementen avseende tillämpning av förordningskrav skapar 
otydlighet, olika villkor och brist på transparens i den statliga förvaltningen. Det försvårar också 
riksdagens prövning av regeringens förvaltningspolitiska ansvar. Kronofogdemyndigheten vill därför 
särskilt understryka betydelsen av att de förändringar som kan komma till stånd med stöd av de 
förslag utredningen lägger och resonemang som utredningen för, blir gällande för samtliga 
myndigheter. 

  
  

  
Eva Liedström Adler  
rikskronofogde                                          

 

Charlotte Carrborg  
verksjurist  
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