
Välkommen
Din syn på

 

tillsyn –
Involveringskonferens den 6 april 2011



Syfte med konferensen
• Att bidra till att skapa gemensamt 

 

förhållningssätt i tillsynssituationen
• Utbyta erfarenheter



Mål med konferensen
• Att bidra till konkreta resultat i form av 

 

principer för tillsynsarbete i praktiken



Vår syn på

 

tillsyn –

 

Filmenkät



Hållpunkter–

 

förmiddag 
• Inledning
• Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda
• Arbetspass 1: Val av princip
• Kaffe ca 10.15
• Föreläsning om förvaltningslagen 
• Arbetspass 2: Inventering av konkreta situationer
• Lunch ca 12.30 – 13.15



Hållpunkter–

 

eftermiddag 
• Erfarenheter kring arbete med bemötande
• Arbetspass 3 inklusive kaffe: Första förslag till principer för 

 

tillsynsarbete i praktiken
• Vernissage
• Arbetspass 4: Slutligt förslag till principer för tillsynsarbete i praktiken
• Slutreflektion i grupperna
• 16.00 Avslut



Ledarskapsprinciper för 

 
konferensen
• Led dig själv
• Led andra
• Låt dig ledas



Uppstart

 

runt bordet
1.

 

Presentation
2.

 

Utse roller
3.

 

Individuellt
Mina förväntningar och ambitioner

4. Gå

 

laget runt



Roller för effektivt arbete i gruppen

• Samordnare
• Tidhållare
• Skrivare
• Rapportör



1.

 

Demokrati

2.

 

Legalitet

3.

 

Objektivitet, saklighet

 

& likhetskrav

4.

 

Fri åsiktsbildning

5.

 

Respekt

6.

 

Effektivitet

 

och

 

service



Från landskapslag till gemensam värdegrund

Presentatör
Presentationsanteckningar
 

Ända sedan det funnits något som kan liknas vid en statsanställd så har det funnits en gemensam värdegrund, ett gemensamt etos. �
I 1200-talets landskapslagar så slås det fast att ”land skall med lag byggas” och redan här återfinns regler som garanterar befolkningen vissa rättigheter i förhållandet till de styrande. Dessa rättigheter har under historiens gång stärkas med tillkomsten av Sveriges första landsomfattande lagsamling Magnus Erikssons landslag, Axel Oxenstiernas reformering av rikets förvaltning fram till våra dagars lagstiftning. 

Vi lever i en föränderlig värld, och sällan har dessa förändringar skett lika snabbt som i dag. Medlemskap i EU, globaliseringen, det ökade användandet av internet, förändrade värderingar hos befolkningen och nya sätt att styra förvaltningen påverkar statstjänstemän handlingsutrymme i arbetet med att utföra sina arbetsuppgifter. Denna ständiga föränderlighet gör att det ständigt måste diskuteras hur förvaltningen ska förhålla sig till dessa förändringar.  

Därför är det viktigt att vi fortsätter att diskutera vilka värderingar vi tycker ska vara styrande för oss statligt anställda.








1. Demokrati

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”

1 kap. 1 § RF

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regeringsformen är en av Sveriges fyra grundlagar (utöver regeringsformen tillkommer yttrandefrihetsgrundlagen, tryckfrihetsgrundlagen och succesionsordningen) och i den första meningen i regeringsformen slås det klart och tydligt fast att ”all makt i Sverige utgår från folket”. 

Det betyder att den offentliga förvaltningen ytterst är till för att tjäna medborgarna och att alla regler och förordningar som styr den offentliga förvaltningen ytterst är ett utryck för hur medborgarna anser att förvaltningen ska skötas. Regeringsformens skrivelser fungerar även som en garant mot att staten växer sig allt för stor eller allt för stark. I och med all ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” så kommer staten bara bli så stor som folket anser att den bör vara, staten kan inte delegera makt till sig själv.��










Gemensamt för hela staten

Förverkliga RF:s demokrativärden

Medborgarna är uppdragsgivare

Finansieras med skattemedel

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det som slås fast i regeringsformen gäller för hela den statliga förvaltningen, och det är dessa grundförutsättningar som gör den offentliga verksamheten unik i det svenska samhället. En av statsförvaltningens grundläggande uppgifter är att se till att de demokratiska värden som redovisas i regeringsformen blir verklighet och att dessa demokrativärden sprids och förankras i det svenska samhället. 

Den statliga förvaltningen arbetar på medborgarnas uppdrag och det är med skattepengar som verksamheten finansieras. 

Den statliga verksamheten ska alltid utföras med stöd i lagen

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Coat_of_Arms_of_Sweden_Lesser.svg


2. Legalitet

”All offentlig makt ska utövas under lagarna”

1kap. 1 § tredje stycket  RF

Presentatör
Presentationsanteckningar
All offentlig verksamhet i Sverige måste utföras med stöd av lagen eller annan författning. Utan detta stöd så saknar förvaltningen befogenhet att verka och därmed igen befogenhet över medborgarna. 

Legalitetsprincipen ska garantera att alla medborgare behandlas likvärdigt när de kommer i kontakt med någon av förvaltningens myndigheter. Det ska vara möjligt  för medborgarna att förutse vad som kommer hända vid kontakter med myndigheter, vilka rättigheter och skyldigheter medborgaren har samt hur processen i fråga kommer att se ut. För att förtroendet för förvaltningen ska upprätthållas så är det viktigt att befolkningen vet om att det inte kommer att behandlas godtyckligt och att de kan lita på att de regler som finns följs.��



Nyckelbegrepp

Legalitet

Rättsäkerhet

Ansvar
Myndighetsutövning

Självständighet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nyckelbegrep 

Myndighetsutövning – Myndigheter har rätten att avgöra om en enskild person är berättigad till en rättighet eller en förmån, men en myndighet kan även fatta beslut som är negativt för den enskilde medborgaren. Dessa typer av beslut, där det allmänna beslutar om åtgärd mot den enskilde benämns som myndighetsutövning. Oavsätt om beslutet är positivt eller negativt för medborgaren som berörs så är det viktigt att personen i fråga kan lita på att beslutsprocessen har gått rätt till.

Ansvar – Eftersom all offentlig verksamhet regleras i lag så är det viktigt att samtliga statsanställda väl känner till de regler som finns så att ärenden handläggs på ett korrekt sätt.

Självständighet – I Sverige är det förbjudet med ministerstyre, det betyder att myndigheterna har givits en höggrad av självständighet i förhållande till regeringen. Regeringen slår fast de övergripande målsättningarna för den statliga verksamheten, men det är till stor del upp till de individuella myndigheterna att själva avgöra hur dessa målsättningar ska uppnås. 

Rättsäkerhet – Att samtliga statsanställda utför sina arbetsuppgifter på rätt sätt är viktigt för att upprätta rättsäkerheten. Medborgarna ska känna sig säkra på att staten följer de regler som finns.




3.Objektivitet, saklighet & likhetskrav

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som 

 

fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen skall i 

 

sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga 

 

saklighet och opartiskhet”

1 kap. 9 § RF

Presentatör
Presentationsanteckningar
En av de viktigaste utgångspunkterna för all offentlig verksamhet är att alla är lika inför lagen. Medborgarna ska känna att det går att lita på att myndigheter behandlar alla mänskor på samma sätt och som statsanställd är det viktigt att leva upp till de högt ställda förväntningarna genom att vara opartisk och saklig vid handläggning av ärenden.





Objektivitet –

 

allas likhet inför lagen 
Av någon som är…

Oberoende
Opartisk
Saklig

Integritet

…ger ett resultat som är

Förutsägbart
Proportionerligt

Spårbart
Reproducerbart
Konsekvent
Begripligt 

Beslut

Presentatör
Presentationsanteckningar

I sin egenskap av företrädare för myndigheten är den anställde däremot skyldig att handla med saklighet och opartiskhet. 










4. Fri åsiktsbildning

”Den svenska folkstyrelsen bygger på

 

fri 

 

åsiktsbildning”

1 kap 1 § andra stycket RF

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den svenska demokratin bygger på att alla människor har rätt att tycka och säga vad de vill. Yttrandefrihet  omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, bestraffning eller annan typ av åtgärder som försvårar det fria utbytet av information.      





Ett fundament för svensk demokrati

•Yttrandefrihet
•Offentlighetsprincipen
•Meddelarfrihet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I principen om fri åsiktsbildning så ryms tre principer som är grundläggande för svensk demokrati och som alla är den del av den svenska grundlagen:

Yttrandefrihet – Alla har enligt yttrandefrihets – och tryckfrihetsgrundlagen rätt att utrycka sina tankar, åsikter och känslor på vilket sätt som helst. Alla har rätt att framföra sina åsikter. 

Offentlighetsprincipen – Alla har rätt att ta del av alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar, undantagen finns i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighetsprincipen ger även allmänheten rätt att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutfattande politiska möten.

Meddelarfrihet – Alla människor i Sverige har rätt att lämna uppgifter anonymt. Detta gäller även samtliga statsanställda. En chef är enligt lag förbjuden att försöka att få reda på vem av sina medarbetare som lämnat uppgifter till medier. Även journalister är enligt dessa regler förbjudna att avslöja identiteten på personen som lämnat vissa uppgifter. Meddelarfriheten gör det möjligt för en statsanställd att uppmärksamma omvärlden på eventuella regelbrott utan att riskera sitt arbete. 





http://sadv.se/img/lagbok.png


5. Respekt
”Den offentliga makten skall utövas med 

 

respekt för alla människors lika värde och för 

 

den enskildes frihet och värdighet”

1 kap. 2 § i RF 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes frihet och värdighet.


Utgångspunkten för all lagstiftning och all offentlig verksamhet är att vi är alla olika, vi vill olika saker med våra liv, vi tycker olika, vi tror på olika gudar eller så tror vi på ingen gud alls, talar olika språk, vi har olika hudfärg, kommer både från Borlänge och Burundi, vi har olika kön..och att denna pluralism skall befrämjas. 

Regeringsformen slår fast att ”den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet” . Enligt samma lag så ska ” det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.” och att ”etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas”.

Dessa rättigheter skyddas också av en rad internationella avtal och konventioner som Sverige har anslutit sig till och som har kommit att bli en del av den svenska lagstiftningen. EU bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och dessa regler införlivats i den svenska lagstiftningen. 

Om staten bryter mot dessa överenskommelser, eller på annat sätt inte lever upp till de löften som har givits så har enskilda personer möjligheten att dra Sverige inför en internationell domstol (t ex Europadomstolen, EU-domstolen)










6. Effektivitet & service

”Varje myndighet skall lämna upplysningar, 

 

vägledning, råd och annan sådan hjälp till 

 

enskilda i frågor som rör myndighetens 

 

verksamhetsområde”
4 § Förvaltningslagen 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den offentliga förvaltningens alla olika verksamhetsområden är finansierade av medborgarna genom skattemedel. För att förvaltningen ska uppfattas som trovärdig så är det viktigt att  förvaltningen lever upp till de krav som finns rörande god hushållning med statens resurser och att all verksamhet utförs så effektivt som möjligt. 




Service och tillgänglighet

• Tillgänglighet
• Tydlighet 
• Enkelhet

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regleringen när det gäller det andra ordet i principen, service, har också ett starkt fokus på tillgänglighet. I myndighetsförordningen  står att myndigheten ska tillhandahålla information om verksamheten till den som så begär men kravet gäller inte bara när något frågar utan ska också göras på eget initiativ och aktivt. 

Myndigheterna ska se till befolkningen kan informera sig om den offentliga verksamheten. Personer ska kunna få råd och vägledning som är begriplig och anpassad till individen och den rådande situationen. Det ska vara enkelt för allmänheten att komma i kontakt med myndigheter och få svar på sina frågor.

Det ska inte vara några svårigheter att förstå den information som förmedlas av myndigheterna. Det språk som används ska enligt språklagen vara ”vårdat, enkelt och begripligt” , detta gäller såväl tal som skrift. 




1.

 

Demokrati
2.

 

Legalitet
3.

 

Objektivitet, saklighet

 

& 

 

likhetskrav
4.

 

Fri åsiktsbildning
5.

 

Respekt
6.

 

Effektivitet

 

och

 

service

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det är dessa 6 principer som sammantaget utgör den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. 

Principerna överlappar varandra, t.ex. så är det svårt att skapa en demokratisk förvaltning som inte genomsyras av legalitet eller som strävar efter att vara effektiv. 

Kunskap om den gemensamma värdegrunden för de statsanställda och de sex principer som den vilar på, möjliggör lämpliga avvägningar mellan olika intressen. 






Arbetspass 1: Val av principer
1.

 

Utse samordnare och tidhållare
2.

 

Reflektion kring värdegrunden
3.

 

Individuell reflektion kring val av princip



Kaffe
Välkomna tillbaka 10.35



Fortsättning arbetspass 1:

 
Val av principer

4. Gå

 

laget runt
5. Välj två

 

principer, 1:a och 2:a handsval



Fördelning
1. Demokrati
2. Legalitet
3. Objektivitet ‐

 

saklighet och 

 

likhetskrav
4. Fri åsiktsbildning
5. Respekt
6. Effektivitet och service

Antal grupper:
x
x
x

x
x
x



Förvaltningsrätt

Ulrik von Essen
professor offentlig rätt 
Stockholms universitet



Arbetspass 2: Inventering av 

 
konkreta situationer
Individuellt
I ditt arbete med tillsyn, ta fram en konkret situation 

 

då

 

den princip ni valt i gruppen blev tydlig, synlig och 

 

underlättade tillsynsarbetet.



Arbetspass 2: Inventering av 

 
konkreta situationer

Parvisa

 

intervjuer



Arbetspass 2: Inventering av 

 
konkreta situationer
I gruppen
1.

 

Utse samordnare, tidhållare

 

och skrivare
2.

 

Gå

 

laget runt, återge det viktigaste från den berättelse du 

 

fått höra.
3.

 

Diskutera teman kring principen i era berättelser



Lunch 
Välkomna tillbaka 13.15



Bemötande 

Lennart Wittberg
verksamhetsutvecklare Skatteverket



Arbetspass 3: 

 
Första förslag till skriften

Vår syn på

 

tillsyn 
– principer för tillsynsarbete i praktiken



Arbetspass 3: 

 
Första förslag till skriften inkl kaffe
1.

 

Utse nya roller
2.

 

Individuellt –

 

bollning av idéer på

 

post‐it
3.

 

Presentera idéerna, gå

 

laget runt
4.

 

Bolla och fånga nya idéer
5.

 

Arbeta fram förslag
6.

 

Förbered första förslag inför vernissage



Viktiga punkter för 

 
att bolla idéer
• Alla idéer är tillåtna
• Bygg på

 

varandras idéer
• OK med upprepningar
• Uppmuntra spontanitet
• Vänta med analys



Vernissage

• Gå

 

dit din nyfikenhet leder dig
• Ge gärna uppskattande feedback och medskick

 

till 

 

representanterna vid förslagen



Arbetspass 4: 

 
Slutligt förslag till skriften
1.

 

Utse roller
2.

 

Gå

 

laget runt, samla intryck och idéer från vernissage
3.

 

Gruppen färdigställer sitt förslag samt utser en 

 

kontaktperson



Slutreflektion i grupperna



Tack för idag
Slutreflektion ‐

 

Tillsynsforum
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