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Dnr: 2009/229 M1
Kanslienheten
Regeringskansliet
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Remissyttrande avseende SOU 2008:118 – Styra och ställa
(dnr Fi2008/7973)
IAF har tagit del av slutbetänkandet ”Styra och ställa” från 2006 års
Förvaltningskommitté och lämnar följande synpunkter.
IAF finner sammanfattningsvis att förslaget är en väl genomarbetad
genomlysning av statsförvaltningen som den ser ut idag. IAF finner det angeläget
att kommentera några av de aktuella områdena särskilt i detta yttrande.
Avsnitt 2.2.3 Myndighetsformen – huvudregel för statlig verksamhet
IAF instämmer med utredningens slutsatser att det finns behov av ytterligare
förtydliganden. Arbetslöshetskassorna är ett exempel där det kan finnas skäl att i
en utredning ytterligare belysa privata organisationers myndighetsutövande
uppdrag.
Avsnitt 2.2.4 Utnyttja olika tidsgränser
IAF tillstyrker förslaget att riksdagen bör få möjlighet att anvisa anslag för längre
period än ett år.
Avsnitt 2.3 EU-medlemskapet och statsförvaltningen
IAF delar utredningens uppfattning att EU sedan Sveriges inträde i Europeiska
unionen bör vara en integrerad del av det allmänna myndighetsarbetet och inget
specialområde, om än det kräver ett expertkunnande på respektive område.
IAF tillstyrker att beredningen av EU-arbetet inom den svenska statsförvaltningen
behöver styras upp exempelvis på så sätt som utredningen föreslår, genom en
lag. Det är också positivt om såväl departement som myndigheter utarbetar en
EU-strategi. IAF vill här också påtala vikten av att tjänstemän på myndigheter
som representerar regeringen i EU och andra internationella organ får tydliga
mandat i sina uppdrag. I uppdragen bör skiljas ut mot vem mandatet gäller, EU
eller annat internationellt organ.
Avsnitt 2.4.2 Statliga myndigheter som säljare av varor
IAF vill under detta avsnitt framföra att av effektivitetsskäl bör mindre
myndigheter ges möjlighet att köpa vissa samordnade bastjänster. Sådan
verksamhet ska drivas av kundnytta med bibehållen effektivitet och kan även
innebära att företrädesvis små myndigheter ges möjlighet att köpa expertkunskap
från varandra. Detta avsnitt har en koppling till vad utredningen föreslår under
avsnitt 2.9.1

Postadress
Box 210, 641 22 Katrineholm

Besöksadress
Hantverkaregatan 3

Växel
0150 - 48 70 00

Fax
0150 - 48 70 02

Webbplats
www.iaf.se

2010-06-02

2 (2)

Avsnitt 2.6.3 Möjligheter till fortsatta förändringar
IAF tillstyrker utredningens förslag om renodling av tillsynsmyndigheternas
uppdrag för att undvika rollkonflikter.
Avsnitt 2.7 Kompetensförsörjning för framtidens förvaltning
IAF tillstyrker utredningens förslag.
Avsnitt 2.8 Värdegrundsarbete i statsförvaltningen
IAF tillstyrker utredningens förslag. IAF bedömer att det bör vara nuvarande
Myndighetsförordningen som ska utgöra ramen för en lag om statlig förvaltning.
I detta ärende har Anne-Marie Qvarfort, generaldirektör, beslutat efter
föredragning av Elisabet Permvall, myndighetsjurist. I den slutliga
handläggningen har också enhetscheferna Uno Ströberg, Seija Rudsberg och
Gunilla Wandemo samt internationella chefen Jörgen Gyllenblad och
ekonomichefen Edvard Käll deltagit.
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