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Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lä-
rande tillsyn (SOU 2018:48)  

(dnr Fi2018/02431/) 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över Tillitsdelegationens huvudbe-
tänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning 
av välfärdssektorn (SOU 2018:47) samt Tillitsdelegationens delbetänkande En lä-
rande tillsyn - statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, 
skola och omsorg (SOU 2018:48). 

Sammanfattning och övergripande synpunkter 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har inget att erinra mot utredningens förslag 
och rekommendationer. Dessa är huvudsakligen avgränsade till välfärdstjänster i 
kommunsektorn och tillsyn inom hälso- och sjukvård, skola och omsorg och ligger 
således i allt väsentligt utanför länsstyrelsens verksamhetsområden.  

Tillitsdelegationens arbete kan på sikt få betydelse för både hur länsstyrelserna 
styrs och hur länsstyrelserna styr och utövar tillsyn mot exempelvis kommunsek-
torn. Länsstyrelsen är generellt positiv till inriktningen i Tillitsdelegationens slut-
satser och till att graden av tillit i statlig styrning ökar. Det gäller såväl styrning av 
länsstyrelserna som styrning inom länsstyrelsen samt länsstyrelsens styrning i för-
hållande till kommunsektorn. Mot den här bakgrunden tillstyrker vi förslaget att 
Statskontoret får i uppgift att komplettera den statliga värdegrunden med de sju 
principerna för tillitsbaserad styrning och ledning.  

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze. Föredragande 
var utredaren Henrik Frykman. I den slutliga handläggningen av ärendet medver-
kade även chefen för budget- och controllerfunktionen Jonas Lundqvist. 

 

Lisbeth Schultze 

   Henrik Frykman 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
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