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• Allmänna frågor om statsförvaltningen
• Styrning, ledning och organisering av 

statlig verksamhet
• Statens regionala förvaltning
• Övergripande frågor om IT inom statlig 

förvaltning

Enheten för statlig förvaltning, 
Finansdepartementet

Presentatör
Presentationsanteckningar
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Förvaltningspolitisk mål
”En innovativ och samverkande 
statsförvaltning som är rättssäker och 
effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service 
och tillgänglighet och som därigenom bidrar 
till Sveriges utveckling och ett effektivt EU- 
arbete”

2010 års förvaltningspolitiska proposition 
(prop. 2009/10:175)

Presentatör
Presentationsanteckningar

Målet för förvaltningspolitiken beslutades av riksdagen våren 2010:

”En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.”
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Tillsyn är viktigt

• Genom tillsyn kan vi vara säkra på att 
det riksdag och regering har beslutat 
verkligen får genomslag

• Medborgare och företag ska ha högt 
förtroende för tillsynen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tillsyn är viktigt! 

Genom tillsyn kan vi vara säkra på att det riksdag och regering har beslutat verkligen får genomslag.

Tillsynen tas på allt större allvar. Att tillsynsmyndigheter kan lära sig av varandra, att det finns behövs kompetenshöjning och forskning kring tillsyn, det har blivit allt mer klart.

Tillsyn är en av de verksamheter i den offentliga förvaltningen som har närmast kontakt med medborgare och företag. Ni är på många sätt statsförvaltningens ansikte utåt. De som har kontakt med er måste känna högt förtroende för er och känna att ni finns till för deras skull.

Men också för de som inte direkt får besök av en tillsynsmyndighet är det viktigt att tillsynen fungerar. Alla som ska äta på restaurangen som måste leva upp till hygienkrav, alla som har pengar på banken och vet att Finansinspektionen har koll på vad som händer.
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Riksrevisionens kritik mot tillsyn

• För lite tillsyn 
• För olika tillsyn 
• Brister följs inte upp 
• Inga påföljder 
• Otydliga förutsättningar på grund av 

oklar normering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Att tillsyn är så viktig gör också att den ständig är satt under lupp.

Riksrevisionen har framfört att tillsynen inte fungerar tillräckligt bra. Då ska man komma ihåg att det är att klumpa ihop väldigt många, väldigt olika verksamheter, men det finns ändå vissa brister som är spridda.

De vanligaste iakttagelserna som gjorts är att det är:
- för lite tillsyn, �- för olika tillsyn, �- brister följs inte upp, �- inga påföljder och �- otydliga förutsättningar på grund av oklar normering.

Det här är något som i vissa delar faller tillbaka på myndigheterna, men mycket handlar om de förutsättningar som finns i lagar och förordningar.

Tillsynen ses kontinuerligt över och utvecklas. De senaste fyra åren har regeringen beslutat om 151 kommittédirektiv där tillsyn på något sätt nämns. (Sökning i riksdagens söktjänst för kommittédirektiv 13 september 2010.)

Tidigare har dessa översyner av regelverk skett utan gemensam utgångspunkt, men sedan december 2009 finns en skrivelse där regeringen redovisar utgångspunkter för fortsatt arbete.
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Skrivelsens utgångspunkter
• Skrivelse beslutad 17 december 2009, 

riksdagsbehandlad mars 2010
• Tillsynsutredningen och delar av 

Ansvarskommittén
• Generella bedömningar
• Utgångspunkt för det fortsatta arbetet 

med att förstärka tillsynen
• Mer enhetliga regler, men anpassade 

efter förutsättningar inom respektive 
område

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regeringen har presenterat grundläggande riktlinjer för det fortsatta arbetet med att förstärka tillsynen.

Riktlinjer i en skrivelse till riksdagen, som en grund för det kontinuerliga arbete att se över och utveckla tillsyn. 

På så sätt kan reglerna kring tillsyn bli mer enhetliga. Det kan förenkla samordning mellan tillsynsmyndigheter. Goda exempel från varandras områden, så kan det nog också göras mer redan i lagar och förordningar.

Men kanske är det inte möjligt – eller önskvärt – att uppnå fullständig enhetlighet.

Finansutskottet:
Utskottet välkomnar skrivelsen och anser att den kan utgöra ett stöd och en vägledning för det fortsatta arbetet med att se över sektorslagar och deras tillsynsbestämmelser. Den kan också vara en utgångspunkt när regler för tillsyn på nya områden utformas. Utskottet anser att tillsynen bör bli tydligare och mer enhetlig och bygga på ett enhetligt tillsynsbegrepp. 
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Skilda förutsättningar

• EU-rätt och internationella 
konventioner

• Antalet objekt
• Vilka de objektsansvariga är
• Risker för liv och hälsa
• Regelverkens utformning
• m.m.
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Skrivelsens innehåll

• Begrepp
• Finansiering
• Samordning
• Kommunernas roll
• Ingripanden
• Andra regler, t.ex. befogenheter
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Begrepp
• Begreppet tillsyn bör främst användas för 

verksamhet som avser
- självständig granskning 
- för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav 

som följer av lagar och andra bindande 
föreskrifter och 

- vid behov kan leda till beslut om åtgärder som 
syftar till att åstadkomma rättelse av den 
objektsansvarige.
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Finansiering

• Tillsynsavgifter i normalfallet, men 
t.ex. inte mot skattefinansierad 
verksamhet

• Avgifter bör motsvara full 
kostnadstäckning
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Samordning

• Regler finns i förvaltningslagen och 
myndighetsförordningen

• Inom områden med flera 
tillsynsmyndigheter bör en av dem 
samordna

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nuvarande förvaltningslagens 6 §, i föreslagna 7 §. Förtydligar att det är för att underlätta för de enskilda.
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Kommuners tillsyn

• Fortsatt kommunalt ansvar för viss 
tillsyn

• Tydligare statlig styrning för att 
garantera likvärdighet och 
rättssäkerhet

• Kommuner beslutar avgifter, men 
staten följer upp. Skillnader bör 
minska
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Övrigt

• Proportionerliga sanktioner, en hel 
skala

• Myndigheten bör ha tillträdesrätt 
och rätt till biträde av polis

• Egenkontroll
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Genomförda förändringar i 
tillsyn
Nya myndigheter:
• Transportsstyrelsen
• Strålsäkerhetsmyndig 

heten
• Diskrimineringsombu 

dsmannen
• Skolinspektionen
• Inspektionen för 

socialförsäkringen
• m.fl.

Flyttat ansvar:
• Tillsynen över 

socialtjänsten
• Djurskyddskontroll 

en

Tillsyn på nya 
områden: 
penningtvätt m.m.

Tjänstedirektivet 
kräver samverkan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Socialtjänsten - Från 1 januari 2010 hos Socialstyrelsen

Djurskyddskontrollen - Kommunernas ansvar flyttades till lst från 1 januari 2009.

Statliga tillsynsverksamheter slås samman: Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen

En ny myndighet: Skolinspektionen tog över Skolverkets uppgifter.

En helt ny myndighet: Inspektionen för socialförsäkringen, delvis med tillsynsuppgift, men snarare en gransknings-/analysmyndighet

Även tillsyn på nya områden: t.ex. penningtvätt, genomförandet av det EG-direktiv som kallas tredje penningtvättsdirektivet:
Nuvarande tillsynsmyndigheter och självreglerande organ även fortsättningsvis det operativa tillsynsansvaret. För de aktörer som omfattas av gällande regler om penningtvätt men inte står under någon form av tillsyn, samt för aktörer som tillkommer enligt det tredje penningtvättsdirektivet, ska ansvaret för tillsyn över penningtvättslagen läggas på en av tre utvalda länsstyrelser (Skåne, Stockholm, Västra Götaland).
Ett särskilt organ inrättas inom Finansinspektionen för att samordna tillsynen över de aktörer som omfattas av det nya regelverket. 

Tjänstedirektivet - konsekvenser för väldigt många tillsynsmyndigheter.
Tillsynsmyndigheter ska bistå motsvarande myndigheter i andra medlemsstater i EU.
Förbättra tilltron till och förtroendet mellan MS förvaltningar, en viktig förutsättning för att den inre marknaden för tjänster ska fungera väl.
Informationsutbyte ska stödjas av ett elektroniskt system, som inrättas av Kommissionen tillsammans med medlemsstaterna.
Ett förslag på ny lag om tjänster på den inre marknaden, som riktar sig till statliga och kommunala myndigheter. Förslaget är nu ute på remiss

SAMMANFATTNING:
Så en genomgående tanke i detta är en mer sammanhållen tillsyn, mer samordnad. 
På så sätt kan man arbeta mer effektivt och spara resurser, men det blir också enklare att samordna och följa upp tillsynen. 
Tillsynen ska bli enhetlig och rättssäker.
Kraven på samordning gäller inte bara mellan EU:s medlemsstater, utan också inom Sverige.
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Pågående förändringar i tillsyn
• Tydligare fördelning av ansvar för tillsyn: plan- 

och bygg, kemikalier
• Stärkt EU-tillsyn av finansiella institut

Exempel på pågående utredningar:
• Sanktioner inom arbetsmiljöområdet
• Revisionen av livsmedelskedjans kontrollmynd.
• Gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ny plan- och bygglag träder i kraft 2 maj 2011. 
Tillämpningsområdet för tillsynen över lagen och vilka myndigheter som ska vara ansvariga för olika uppgifter tydliggörs. Ett förslag till plan- och byggförordning bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Ny organisation för kemikalietillsyn
Tydligare rollfördelning, enklare att samverka. Proposition behandlas av riksdagen dec 2010, träder i kraft 1 januari 2011. Förordningsändringar följer.
Tillsyn av finansiella institut
Överenskommelse inom EU om att stärka tillsynen av finansiella institut. Bl.a. tre nya EU-organ att inrättas för tillsynen av gränsöverskridande institut. Finanskrisen visade att de befintliga strukturerna för tillsynssamarbete var otillräckliga. 
UTREDNINGAR:
Effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet (Dir 2010:20)
Använda administrativa sanktioner i stället för straffrättsliga. Enklare och tydligare utformning av reglerna. Redovisas i maj 2011.
Revisionen av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter (Dir 2010:66)
EU-krav
Gårdsförsäljning av alkoholdrycker och alkoholservering på enskilda boenden (Dir 2010:21)
Inklusive att föreslå organisation av tillsyn.
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