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Svar på remiss gällande betänkandet Med tillit följer bättre 
resultat (Fi2019/03441/SFÖ) 
 

Specialpedagogiska skolmyndigheten lämnar följande svar.  

Bedömning 4.1 

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar bedömningen. Att regeringen 
fortsätter att utveckla en tillitsbaserad dialog med myndigheterna är viktigt för att 
skapa tjänster och service som är likvärdig och ger avsedda effekter för 
medborgarna.  

Förslag 4.2.1–4.2.2 

Specialpedagogiska skolmyndigheten tillstyrker förslagen. Det nätverk som 
tidigare funnits inom ramen för Tillitsdelegationen har bidragit till att sprida och 
förankra tillitsbaserad styrning och ledning bland myndigheterna genom 
erfarenhetsutbyte, spridning av forskningsresultat och att påvisa goda exempel. 
Intresset för deltagande har varit mycket stort. Specialpedagogiska skol-
myndigheten anser att en fortsättning på ett sådant nätverk kan vara en viktig 
faktor för att konsolidera och utveckla den tillitsbaserade styrningen inom 
statsförvaltningen. Här finns möjlighet för lärande som är en viktig del i 
tillämpningen och utvecklingen. 

Förslag 4.2.3 

Specialpedagogiska skolmyndigheten tillstyrker förslaget. Arbetsgivarverket är ett 
logiskt val för detta uppdrag. Specialpedagogiska skolmyndigheten vill betona 
vikten av att Arbetsgivarverket i uppdraget samverkar med andra aktörer, såsom 
exempelvis Ekonomistyrningsverket, så att de aktörer som påverkar 
myndigheternas styrning agerar samlat.  
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Bedömning 4.3 

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar bedömningen att statsförvaltningen 
har mycket att vinna på att underlätta samverkan mellan olika aktörer och att ett 
forum som har uppdraget att stimulera till detta vore en viktig faktor i att utveckla 
en mer tillitsbaserad och samordnad offentlig förvaltning. 

Förslag 4.4  

Specialpedagogiska skolmyndigheten tillstyrker förslaget med en kommitté för att 
i samverkan och dialog identifiera och skapa lösningar för att hantera komplexa 
samhällsutmaningar.  

Sakkunniga har i detta ärende varit Ylva Zetterlund och Sirpa Niemi. 
Föredragande har varit Johanna Jadstrand. 

För Specialpedagogiska skolmyndigheten 

 

 

Fredrik Malmberg 

Generaldirektör 
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