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Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) ser positivt på de lärande exempel som 

återges i betänkandet. Redovisning av andra statliga myndigheternas arbete med 

tillitsbaserad styrning tillför nya perspektiv för ett fortsatt arbete med tillitsbaserad 

styrning och ledning. 

 

Kronofogden delar bedömningen att det inom den offentliga sektorn krävs ett lång-

siktigt och hållbart utvecklingsarbete. Ur det perspektivet välkomnar myndigheten 

ett fortsatt arbete med tillitsbaserad styrning och ledning. Kronofogden tillstyrker 

därför ett förslag om fortsatt stöd till de statliga myndigheterna.  

 

Ett sådant uppdrag bör emellertid inte ges till Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket 

ger redan idag stöd till sina medlemsorganisationer inom arbetsgivarområdet och 

efter medlemsorganisationernas önskemål kan Arbetsgivarverket ytterligare ut-

veckla ett sådant stöd med fokus på tillitsbaserad ledning och styrning.  

 

Regeringen har möjlighet att direkt styra Arbetsgivarverkets medlemmar genom 

bl.a. regleringsbrev, resultatdialog och budgetprocess. Om regeringen har önskemål 

att utveckla formerna för de statliga myndigheternas styrning kan detta ske i direkt 

dialog med respektive myndighet. 

 

Att som i förslaget skapa ytterligare en kanal för styrning genom Arbetsgivarverket 

framstår som mindre lämpligt. Det har sin grund i Arbetsgivarverkets ställning som 

fristående medlemsorganisation i förhållande till regeringen. I egenskap av med-

lemsorganisation har Arbetsgivarverket också en relation till såväl arbetsmark-

nadens parter som de egna medlemmarna. Mot den bakgrunden anser Kronofogden 

att det finns bättre lämpade myndigheter för ett uppdrag om fortsatt stöd för arbetet 

med tillitsbaserad styrning och ledning.  

 

I fråga om förslaget om en regeringsnära utvecklingsmiljö konstaterar Kronofogden 

att det är ett sätt bland flera att angripa frågan om komplexa samhällsproblem. Kro-

nofogden saknar, utifrån de intressen som myndigheten har att bevaka, tillräckligt 

underlag för att yttra sig över förslaget. 
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Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg. Verksju-

rist Soheil Roshanbin har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har även 

biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen, rättschef Ulrika Lindén, 

hr-direktör Maria L Johansson, produktionsdirektör Eva Carlquist och ekonomidi-

rektör Mattias Román deltagit. Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för 

att motverka spridning av det nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte. 
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