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fter drygt 18 år
på Statens fastighetsverk (SFV),
varav nästan 17
månader som tillförordnad generaldirektör, fick jag i
somras förmånen
att tillträda tjänsten som generaldirektör
för myndigheten. Under min korta tid
som tillförordnad har jag fått uppleva att
Björn Anderson,
myndigheten blivit nedläggningshotad
generaldirektör SFV
för att i december 2013 få nytt förtroende som självständig myndighet. Detta
återvunna förtroende måste vi vårda väl och jag menar att
det viktigaste för myndigheten nu blir att visa att ett tidigare
mycket väl utfört arbete kan utföras ännu bättre. Ett led
i detta arbete är att än mer fokusera på det som vi i dag gör
bäst, förvalta statliga fastigheter.
Höstens valutgång medförde att landet fick en ny
regering. Vad det innebär för styrningen av de statliga
myndigheterna under regeringen är fortfarande svårt att ha
en åsikt om. Jag kan dock konstatera att det i budgetpropositionen sägs att regeringen avser att återkomma med förslag
om hur förvaltningen av statliga kulturfastigheter kan samlas
hos en myndighet, SFV. Den nya regeringen upprepar här den
inriktning som den förra regeringen uttryckte i direktiv till
den senaste kulturfastighetsutredningen. Det tycks således
inte föreligga några politiska motsättningar kring synen på
hur de statliga kulturfastigheterna bäst förvaltas och det är
givetvis tillfredsställande att de politiska partierna tycks ha
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Ett rtroende
att rvalta
stort förtroende för SFV. Men vi får
inte glömma bort att förtroende är en
färskvara. Vi har därför all anledning
att kontinuerligt sträva efter att fullgöra
vårt uppdrag på ett ännu bättre sätt.
Som ett led i arbetet med att samla
förvaltningen av kulturfastigheter hos
SFV avser regeringen att godkänna en
framställan från SFV och Riksantikvarieämbetet om att förvaltningen av
ämbetets fastigheter övergår till SFV.
Från den 1 januari 2015 blir det därför
SFV:s ansvar att bland annat förvalta
riksbekanta objekt som Glimmingehus
och Ale stenar i Skåne, Uppsala högar utanför Uppsala och
ett antal kyrkoruiner i världsarvets Visby. Men även mindre
välkända objekt som den helige Ottos kapellruin på Öland,
Simrislunds hällristning i Simrishamn och Forsa gillestuga i
Hudiksvall. Det här innebär nya utmaningar för SFV som vi tar
oss an med glädje, men också med stor respekt och ödmjukhet.
en grundläggande förutsättning för att kunna behålla
förtroendet och för att kunna ta oss an de utmaningar vi står
inför är att vi får en långsiktig resurstilldelning som står i paritet
med det framtida uppdraget. Här finns i dag ingen tydlig viljeinriktning från regeringens sida och det kan stundtals kännas
lite oroande. Å andra sidan är det ju kloka människor som sitter i
regeringen, så jag har goda förhoppningar om att vi snart har en
långsiktig lösning på plats, en lösning som skapar bra förutsättningar för vår framtida förvaltning.
björn anderson, generaldirektör
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