
 
Tillsynsforums styrgruppsmöte  

 

Tid: Onsdag 2013-08-20 kl. 13.00-15.00  

Plats: Myndigheten för radio och TV, Globen Arenavägen 55 7tr, Stockholm 

Deltagare: Magnus Larsson (ordförande), Anne Vadaz Nilsson, Per Gustavsson, Thomas 

Carter, Katariina Parker, Anna Franzen, Fredrik Bonander (sekreterare) 

  
1. Nya medlemmar i styrgruppen 

Ordförande Magnus Larsson presenterar flera nya namn i styrgruppen. Även en av de 

närvarande ledamöterna på mötet, Katariina Parker, är ny medlem i styrgruppen och 

önskades välkommen.  

 

Nya medlemmar i tillsynsforums styrgrupp är: 

Katariina Parker, Naturvårdsverket 

Peter Strömbäck, Swedac 

Gunnar Ljungberg, Transportstyrelsen 

Thord Redman, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Camilla Zetterberg, Kemikalieinspektionen 

 

Härutöver har Skolinspektionen åtagit sig att ta fram en ny medarbetare till 

styrgruppen. Dessutom har Arbetsmiljöverket tillfrågats om det har ett intresse av att 

finnas representerat i styrgruppen. 

 

Flera personer avser att sluta engagera sig i tillsynsforum redaktionskommitté. Nu 

finns bara tre aktiva i denna grupp och det behövs därför rekryteras nya personer som 

kan engagera sig i verksamheten.  

 
2. Preliminärt schema för nästa konferens  

Diskuterar schemat som skickats ut till detta möte. Rent allmänt gäller att konferensen 

behöver kortas både på morgonen och eftermiddagen samt att det behöver läggas in 

något pass där konferensdeltagarna får möjlighet att diskutera/arbeta i grupp. 

Konsekvensen av ovan är att föredragen kortas från 40 till 30 min samt att 

diskussionstiden efter föredragen kortas från 20 till 10 minuter. Dessutom behöver det 

ingå något kortare grupparbete för att aktivera deltagarna.  

 

Det beslutas också att projektgruppen ska träffa John Crispinsson inom den närmaste 

månaden för att diskutera konferensens upplägg. 

 

Styrgruppen beslutar att hyra en eller två bussar från centralen till Elite Hotell i syfte 

att göra det enkelt att delta på konferensen. Kostnaden för detta är i sammanhanget 

mindre och torde i betydlig grad underlätta framför allt för de konferensdeltagare som 

reser in till Stockholm på morgonen. Congrex tar hand om bokning av buss.    

 

Styrgruppen ska sondera om SVT-forum är intresserade av TV-sändning av 

konferensen. Thomas Carter ska diskutera möjligheten till TV-inspelning med 

Naturvårdsverket, vilka brukar spela in konferenser åt tillsynsforum. 

 

 

 



Styrgruppen beslutar att det PM som Fredrik Bonander producerat för tillsynsforums 

räkning om tillsynsforums tidigare konferensteman ska skickas ut till samtliga 

deltagare i styrgruppen. 

 

Styrgruppen beslutar att Congrex ska lägga upp en anmälningssida så snart som 

möjligt.   

 

3. Datum för kommande konferenser 
För att ha en chans att boka några av de attraktiva konferenslokalerna i Stockholm 

behöver tillsynsforum preliminärboka långt i förväg. Att endast planera ett halvår i 

förväg gör att vissa lokaler i princip alltid är upptagna. Styrgruppen beslutar därför att 

preliminärt bestämma konferensdatum år 2014 till den 14 maj och 19 november. 

Fredrik Bonander uppdras att via Congrex preliminärt boka centrala lokaler för 

tillsynsforums räkning för dessa dagar. 


