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REMISSVAR (Fi2008/7973) 

Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 
2008:118) 

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig över 
betänkandet ”Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning” (SOU 
2008:118). 

 

Saco välkomnar den genomgång av olika frågor kring statsförvaltning som 
kommittén har gjort. Saco är positivt till kommitténs förslag om en särskild lag 
om statsförvaltningen, inte minst förslaget att i denna reglera grundläggande 
beredningskrav vid utnämningar. 

 

Kommittén återkommer i flera olika sammanhang till regeringskansliets roll 
och samspel med myndigheterna. Saco är positivt till förslaget att i 
förvaltningslagen skriva in uppdraget åt myndigheterna att förse regeringen 
med beslutsunderlag för att ta ställning till verksamhetens inriktning och 
omfattning. Ett motsvarande uppdrag fanns tidigare inskrivet i allmänna 
verksstadgans (1965:400) andra paragraf, men föll bort när regleringen av 
myndigheterna förändrades. Återgången är välkommen och innebär att man 
bättre tillgodogör sig myndigheternas iakttagelser och erfarenheter. 

 

Kommittén har flera förslag som berör regeringskansliets utformning. Saco är i 
och för sig positivt till förslaget att införa en opolitisk förvaltningschef i varje 
departement, att stärka regeringskansliets analyskapacitet och att reservera 
resurser för mer strategiska insatser. Enligt Saco:s mening borde emellertid 
dessa förslag föras vidare i en samlad utredning om regeringskansliets 
arbetsformer överhuvudtaget, där även frågan om departementsindelningen 
och den dagliga ledningen, styrningen och samordningen av kansliets 
verksamhet tas upp. 

 

Kommittén föreslår att olika tidsgränser ska kunna tillämpas när det gäller 
statliga myndigheter. Saco är positivt till fleråriga budgetperioder för 
myndigheter som ett sätt att underlätta långsiktiga förändringar inom dessa. 
När det gäller tanken på tidsbegränsade myndigheter vill organisationen peka 
på de komplikationer detta kan medföra när det gäller medarbetarnas 
anställningstrygghet och därmed myndighetens möjligheter att rekrytera så 
kompetent personal som önskvärt. 
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Kommittén resonerar om sammanslagningar av olika myndigheter. Även om 
sådana kan vara befogade och leda till större effektivitet i en del fall menar Saco 
att frågan måste behandlas mer nyanserat än vad som nu blivit fallet. För det 
första skulle redan en regionindelning av statens verksamhet i linje med 
ansvarskommitténs förslag kunna leda till en mer rationell indelning av 
verksamheten i hela landet. För det andra kan en större samordning av 
administrativa funktioner i t.ex. kammarkollegiets regi i många fall vara mer 
ändamålsenlig än regelrätta sammanslagningar. För det tredje kan 
verksamheter ofta vara så specifika att det är bättre att låta mindre 
organisationer ta hand om dem än att till varje pris slå samman dem till större 
enheter. Förstärkt samverkan kan då åstadkomma väl så mycket som regelrätta 
sammanslagningar. 

 

Saco delar uppfattningen att det är angeläget att tydliggöra statsförvaltningens 
värdegrund och att öka tjänstemännens insikt om vad denna betyder. Saco är 
däremot skeptisk till att denna utbildning enbart skulle vara den enskilda 
myndighetens ansvar. Saco anser att det behövs en myndighetsövergripande 
utbildning och reflektion kring statens och statstjänstemännens roll och 
uppgifter, kanske anknuten till en utvärderingsmyndighet som statskontoret. 

 

När det gäller generella effektiviseringar och besparingar förordar kommittén 
att produktivitetsavdraget vid pris- och löneomräkningen utsträcks till att även 
avse andra anslag. Saco är inte lika förbehållslöst positivt till 
produktivitetsavdragets utformning och tillämpning. Erfarenheten från flera 
myndigheter är att omfattande produktivitetsavdrag beskär utrymmet för 
omgruppering och uppmuntran av personalen. Produktivitetsavdraget innebär 
att regeringen får mer resurser att omfördela mellan myndigheterna vid varje 
budgettillfälle, men frågan är om det inte vore klokare att skapa detta utrymme 
genom en strängare prövning av enskilda åtaganden än genom att hyvla ned 
alla anslag lika – ganska – mycket vid varje tillfälle. Med nuvarande ordning 
skulle regeringskansliet behöva följa varje myndighets utveckling betydligt mer 
noggrant och vara beredd att ofta tillföra nya resurser för att möjliggöra en god 
utveckling. Det är ingen särskilt rationell ordning, vare sig för regeringens eller 
myndigheternas del. Saco menar att det vore angeläget att genomföra en mer 
förutsättningslös utvärdering av produktivitetsavdragets och pris- och 
löneomräkningens utformning. 
 

Remissvar från medlemsförbundet Jusek bilägges. 
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