
 
Tillsynsforums styrgruppsmöte  

 

Tid: Onsdag 2013-09-18 kl. 13.00-15.00  

Plats: Fastighetsmäklarinspektionen, S:t Paulsgatan 6, Stockholm 

Deltagare: Magnus Larsson (ordförande), Thomas Carter, Anna Franzen, Magnus 

Holgersson, Camilla Zetterberg, Fredrik Bonander (sekreterare) 

  
1. Arbetsgruppen för nästa konferens rapporterar om arbetet 

 
Anna Franzen redogör för arbetet med tillsynsforums nästa konferens. Arbetsgruppen 

har haft ett möte med konferensens moderator John Crispinsson och representanter för 

Elite hotell för att informera om konferensens behov. En fråga som behandlades under 

mötet var vilken fråga som skulle diskuteras under paneldebatten. I detta är inte riktigt 

arbetsgruppen, styrgruppen eller moderatorn framme vid svaret ännu.  

 

Flera förslag till frågor lanserades på paneldebatten: Är tillsynen en garant för 

rättssäkerhet? Ger tillsynen likvärdighet över landet? Ger tillsynen enhetlighet (kanske 

särskilt med anledning av regler som är svåra att tillsyna)? 

 

Med anledning av det ovanstående beslutar styrgruppen att alla föreläsare på 

konferensen ska få frågan om de har någon intressant frågeställning till paneldebatten.   

 

Styrgruppen diskuterar också frågan om och i så fall hur konferensen ska 

dokumenteras. Bengt Littorin, Naturvårdsverket, som tidigare filmat vissa konferenser 

har preliminärt tackat nej. Thomas Carter har kontaktat svt-forum och frågat om de 

vill täcka evenemanget. Svt-forum har fått det preliminära programmet, men har dock 

ännu inte svarat på tillsynsforums förfrågan. Här kan det behövas ytterligare insatser 

på konferensen. Ska konferensen dokumenteras skriftligen behöver någon ta/få detta 

uppdrag. 

 
Styrgruppen beslutar att med vissa förändringar av tidpunkterna i programmet 

fastställa förslaget till program. 

 
 

2. Tillsynsmetodik  
 
Fakultetskurser har sedan en tid anordnat kurser i tillsynsmetodik. Genomförda 

utvärderingar har visat på kritik i vissa delar. Fakultetskurser har därför tillfrågat Anna 

om hon vill ta över kursen och göra ett nytt upplägg. Anna har tackat ja och tillverkat 

ett utkast till kursupplägg. Anna presenterar detta utkast och ber om synpunkter från 

styrgruppen. Styrgruppen diskuterar upplägget och kommer med synpunkter.  

 
 
 
 
 
 

 

 



3. Övriga frågor 
 
Personalbrist i redaktionskommittén 

Flera personer har slutat i tillsynsforums redaktionskommitté. Det behövs rekryteras 

nya personer som kan engagera sig i verksamheten. 

 
Avtackning av Magnus Holgersson 

Detta styrgruppsmöte var Magnus Holgerssons sista då han avser att gå i pension. 

Styrgruppens ordförande Magnus Larsson tackade Magnus Holgersson för de insatser 

han gjort för tillsynsforum genom åren.   

 

 

 

 

 


