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4.1 Offentlig sektor behöver fortsätta att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning  

Vi delar bedömning att utvecklingen av tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sek-

tor bör fortsätta och omfatta såväl nationella som lokala offentliga aktörer, från rege-

ringen, myndigheter till kommuner och landsting. Regeringen bör vidareutveckla sin styr-

ning för att ge myndigheter, kommuner och landsting goda förutsättningar för att styra och 

leda mer tillitsbaserat. Regeringen bör också fortsätta att utveckla en tillitsbaserad dialog 

med myndigheterna. 

 

I detta sammanhang vill vi särskilt betona vikten av en fortsatt utveckling i tillitsbaserad 

riktning när det gäller ekonomi- och verksamhetsstyrningen av myndigheterna.  

 

4.2.1 Det ska finnas tillgång till ett stöd för tillitsbaserad styrning och ledning 

Vi tillstyrker förslaget om att statliga myndigheter ska ha tillgång till ett stöd för att ut-

veckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. 

 

4.2.2 Stödet ska bestå av flera delar 

Vi tillstyrker förslaget om att stödet till de statliga myndigheterna ska bestå av: 

 information och kunskap om tillitsbaserad styrning och ledning 

 en plattform för erfarenhetsutbyte och samarbete 

 processtöd 

 kompetensutveckling 

 

4.3 Behov av ytterligare verktyg för att lösa samhällsutmaningar 

Vi tillstyrker förslaget om att det bör finnas en regeringsnära utvecklingsmiljö, en arena, 

för att kunna överväga och identifiera eventuella lösningar på komplexa samhälls-

utmaningar. 

 

4.4. Inrätta en regeringsnära utvecklingsmiljö inom kommittéväsendet 

Vi tillstyrker förslaget om 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. 
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Tillitsdelegationen argumenterar väl för varför den föreslagna utvecklingsmiljön inte bör 

placeras i Regeringskansliet.  

 

Vi anser dock att Regeringskansliet parallellt med att förslaget genomförs avsevärt behöv-

er stärka sin förmåga att ta sig an komplexa samhällsutmaningar. Utvecklingsmiljön kom-

mer inte att lösa alla utmaningar, utan som delegationen konstaterar kommer det i vissa 

fall krävas att frågan bereds vidare i Regeringskansliet. 

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. I den slutliga hand-

läggningen har avdelningscheferna Anna Carlström och Anna Sundberg deltagit. 

Chefsstrategen Thord Redman har varit föredragande. 
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    Thord Redman 

 


