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SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat –
tillitsbaserad styrning och ledning i staten
Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten med ett samlat ansvar för
immaterialrätt och ansvar för att skydda innovationer med hjälp av patent,
design- och varumärkesskydd. PRV ska långsiktigt främja tillväxten genom att
informera om, och bidra till ökad förståelse för, hanteringen av immateriella
tillgångar inklusive upphovsrätt hos företag, offentliga aktörer och allmänhet.
Vidare leder PRV myndighetsnätverket mot piratkopiering.
PRV har fått möjlighet att yttra sig över ovan angivet betänkande och besvarar
remissen utifrån det perspektiv som utgör myndighetens huvudsakliga
ansvarsområden.
Yttrande
PRV finner betänkandet intressant och angeläget. PRV instämmer med
utredningens förslag att det behövs ett stöd till myndigheter för att fullt ut och
på bästa sett kunna arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning. Avvägningen
om var detta stöd ska finnas och hur det ska organiseras är, vilket konstateras i
utredningen, inte självklart. Av utredningens olika överväganden för att
slutligen landa på Arbetsgivaverket synes vara ett rimligt förslag. PRV
poängterar även att det är angeläget att en samverkan måste ske med de i
utredningen uppräknade myndigheter som på olika sätt handhar styrningsfrågor
för myndigheter.
PRV kan konstatera att det finns många komplexa samhällsfrågor där samarbete
mellan myndigheter och andra aktörer är viktigt och där helhetssyn och
snabbhet är angeläget. PRV föreslår i stället för att utveckla en ny organisation
för att hantera dessa samhällsfrågor att man använder och eventuellt utvecklar
det nuvarande systemet med ”samordnare”, dvs att regeringen tillsätter en
särskild samordnare för att utreda en fråga eller samhällsproblem.
PRV tillstyrker betänkandets förslag med stöd till statliga myndigheter.
PRV tillstyrker inte betänkandets förslag med regeringsnära utvecklingsmiljö.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck efter
föredragning av HR-chef Gunilla Ström Lindahl.

Peter Strömbäck
Gunilla Ström Lindahl
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