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Styrningen av rättskedjan

Seminarium på SNS. 
Hur uppnår vi en sammanhållen och 
effektiv rättskedja?



Har Regeringskansliet och myndigheterna utformat arbetsprocesser 
som skapar förutsättningar för att beakta ett rättskedjeperspektiv?
› Arbetsprocesserna inom Justitiedepartementet och myndigheterna kan skapa förutsättningar för 

kedjeperspektiv men har också inbyggda risker som försämrar förutsättningarna

› Risker i Justitiedepartementetsprocesser
– den interna ansvarsfördelningen 
– begränsade kontakter med hela rättskedjan samlat

› Risker i myndigheternasprocesser
– ingen samverkan specifikt inom det strategiska arbetet 
– den centrala samverkan saknar i stort koppling till strategiska frågor
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Präglas regeringens och myndigheternas övergripande styrdokument 
i tillräcklig omfattning av ett rättskedjeperspektiv?

› De styrande dokumenten har delvis ett kedjeperspektiv

› Regeringens målformuleringar och uppföljning länkar i begränsad utsträckning ihop rättskedjan
› Departementets huvudsakliga underlag fokuserar på de enskilda myndigheterna
› Kedjeperspektivet är inte framträdande i regeringens styrning till myndigheterna

– Det blir därför heller inte framträdande i myndigheternas styrdokument och underlag till regeringen
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Tar Regeringskansliet och myndigheterna hänsyn till rättskedjan som 
helhet i resursfördelningen mellan och inom myndigheterna?

› Kedjeperspektivet har inte varit framträdande i resursfördelningen mellan och inom myndigheterna

› Justitiedepartementet
−Prioriteringar och överväganden under beredningen av resursfördelningen fokuserar på de enskilda 

myndigheterna och inte på att få en effektiv rättskedja

› Myndigheterna
−Beaktar inte i någon större omfattning varandra eller kedjan som helhet i de överväganden som görs 

inför äskanden och intern fördelning
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Övergripande slutsatser

› Frågan om en väl fungerande rättskedja kan ha en mer framträdande plats i styrningen och i 
avstämningarna  

› Ett kedjeperspektiv kan underlättas av utvecklad analys och uppföljning
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Rekommendationer
› Regeringen
−Tydliggör ett mer långsiktigt rättskedjefokus
−Stärk tillgången till uppföljning och analys som har ett mer övergripande perspektiv
−Öka helhetsperspektivet i kontakterna med myndigheterna

› Myndigheterna
−Diskutera i större utsträckning strategiska frågor gemensamt för att nå samsyn kring prioriterade 

områden samt kring hur de bör agera, gemensamt och enskilt
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