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Budgetavdelningen
103 33 STOCKHOLM

Yttrande över Remiss - Att styra staten – regeringens styrning av sin
förvaltning (SOU 2007:75)
SMHI väljer att strukturera remissvaret så att enbart utredningens förslag i kapitel 4 kommenteras.
4.1 Styrningen skall bejaka skillnader
Instruktionen skall vara det centrala dokumentet för regeringens styrning av myndigheterna.
Vi anser att förslaget är bra, det bör innebära att det blir tydligt vad som är de långsiktiga uppdragen till myndigheterna.
Verksamhetsdelen i regleringsbreven avskaffas generellt sett. Regeringen skall i fortsättningen ange endast de finansiella villkoren för respektive myndighet i regleringsbrevet.
Vi förutsätter att regeringen även i fortsättningen kommer att behöva lämna uppdrag till
myndigheterna, med en tidshorisont på ett år, även om myndigheterna själva kan fatta beslut
inom givna ramar. För att underlätta myndighetens planering, är det en fördel om sådana
uppdrag i huvudsak lämnas från regeringen samlat inför kommande budgetår, även om det
bör vara möjligt att komplettera med nya uppdrag löpande under året.
Huruvida de samlade årliga uppdragen lämnas i ett separat dokument eller i regleringsbrevet
menar vi är egalt.
Formerna för informella kontakter bör diskuteras mellan departement och myndigheter.
Osäkerhet om informella kontakter måste undanröjas bl.a. genom utbildningsinsatser.
SMHI ser inga principiella problem med en ökad grad av informella kontakter mellan
departement och myndighet. Men vi anser att det krävs en viss grad av formalitet i dessa
kontakter, så att det är tydligt att exempelvis nya uppdrag kommer från regeringen och inte
enskilda tjänstemän.
4.2 Verksamhetsstrukturen
Verksamhetsstrukturen avskaffas.
SMHI har inga synpunkter på detta förslag.
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4.3 Regeringens och riksdagens behov av information
Myndigheterna skall i årsredovisningen redovisa inriktningen, omfattningen och kostnaderna
vad gäller uppgifter som tilldelats genom lag, instruktion eller annat regeringsbeslut.
Vi anser att förslaget är bra och håller med om att myndigheterna normalt sett har goda
möjligheter att avgöra vilken information som bäst beskriver den egna verksamheten.
Nuvarande budgetunderlag ersätts av ett beräkningsunderlag inför kommande budgetår som
skall lämnas senast den 1 april.
SMHI anser att det är ett bra förslag för att motverka en utveckling mot mycket detaljerade
anslagsframställningar. Förslaget innebär att myndigheten när som helst under året kan lämna
särskilda analyser och att regeringen också kan begära in sådana. Vi tror att en förutsättning
för att en sådan ordning ska fungera, är att regeringen har resurser att bereda sådana underlag
på ett bra sätt.
Vi tycker också att det måste finnas en rutin för en dialog mellan myndighet och departement
om utökning, eller minskning, av myndighetens uppgifter och därtill kopplad förändring av
anslagets storlek.
Underlag för omprövningar av en eller flera myndigheters uppdrag bör i huvudsak tas fram
utanför den berörda myndigheten/ myndigheterna. Sådana omprövningar böra aktualiseras
ad hoc. När mer genomgripande omprövningar aktualiseras bör dessa underlättas genom att
det ställs högre krav på Regeringskansliets förmåga att identifiera var relevant kunskap finns.
Kommittéväsendet bör utnyttjas mer strategiskt.
Vi stödjer förslaget även om vi anser att det är lämpligt att berörda myndigheter deltar i beredningsprocessen.
Budgetpropositionen bör renodlas till ett framåtriktat dokument. Årsredovisningen för staten
bör vara det centrala redovisningsdokumentet om den statliga verksamheten.
Regeringen skall till riksdagen i särskilda skrivelser beskriva utvecklingen på olika samhällsområden och analysera effekterna av den statliga verksamheten.
SMHI har ingen åsikt om dessa förslag.
Yttrandet har handlagts av ställföreträdande generaldirektör Tord Kvick samt verksjuristen
Michael af Sandeberg och beslutats av generaldirektör Maria Ågren.

Maria Ågren
Generaldirektör
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