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På vilket sätt kommer du att ha nytta konferensen i ditt arbete? 
 Jag kommer att ha nytta av konferensen svårt att veta på vilket sätt.  
 Bättre kunskap om tillsynsroller. 
 Genom erfarenheter av hur saker kan fungera genom andra myndigheters 

exempel 
 Bra input i mitt tillsynsarbete. Fick många bra uppslag av Helena Petterssons 

föredrag. 
 Tänker mer på strategier och metoder inför mötet med tillsynsobjekten. 
 Användbara tankar som jag ska försöka tillämpa i praktiken och förmedla till 

kollegor. 
 I min kompetensutveckling. 
 Jag har stärkts i min syn på behovet av kompetensutveckling, 

introduktionsutbildning,  kunskapsöverföring. Ökad kunskap om hur andra ser på 
och jobbar med tillsyn. Vidgat perspektiv. 

 Nätverk, ”konsultlösningar” 
 Nätverk, tips och förslag om mötesteknik + erfarenheter som kollegor förmedlat 
 Många bra tankar och idéer som kan omsättas till praktisk användning 
 Mycket bra nätverk och verktyg som framkommit som absolut ska testas ute i 

verkligheten 
 Nätverk, nya vinklingar. Ingångar till fortsatt utv av tillsyn 
 Nya idéer och perspektiv 
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 Ny inspiration och nya tankar omkring tillsynens bedrivande 
 Info, kunskaper, kontakter, idéer 
 Att jag lärt mig en hel del genom att utbyta erfarenheter med andra, även inom 

andra branscher 
 Arbetar med att ta fram basutbildning inom transportstyrelsen och har fått många 

bra förslag att ”ta med hem” 
 Uppslag för egen verksamhet 
 Har fått nya kunskaper som jag kommer bära med mig 
 Bra att få höra från andra myndigheter 
 Annat perspektiv på tillsynen jfr med vår i övrigt juridiska vardag 
 Intressanta diskussioner kring relevanta problem. Konkreta exempel på olika 

situationer. 
 Ta med i utb projekt + kortläggningsprojekt av tillsyn 
 Framför allt har jag fått förståelse för att så många olika myndigheter jobbar på så 

likartat sätt med tillsyn! Mycket intressant! 
 Större perspektiv på tillsyn 
 FI var bäst 
 Inte alls. Dock trevliga deltagare att prata med. För mycket fokus på beskrivning av 

tillsyn som sådan och vad en viss myndighet jobbar med. Den avslutande delen var 
bäst när vi bytte dilemman o lösningar. 

 Särskilt föredraget av kvinnan från finansinspektionen var mycket inspirerande och 
gav idéer till förbättringar inom konkurstillsyns verksamheter 

 Många bra erfarenheter och upplysningar om intro utbildningen etc att återföra.  
 Ge ut ytterligare användbara tankegångar som utvecklar tillsynskonsten.  

 
Hur skulle konferensen kunna förbättras? 
 Byt lokal för lunchen l 
 Kortare inslag från myndigheterna l 
 Mottagarsidan de som är föremål för tillsyn borde ha varit med alt om studie/enkät 

genomförts för att undersöka företagarnas bild av tillsyn. Att förstå varandras roller 
avgörande för om tillsynen är framgångsrik. Tillsyn är ett möte mellan företag och 
myndigheter. Båda parter bör vara med i diskussionen, 

 Tydligare info om vad den ska handla om, temat. 
 Alltid en utmaning att hitta rätt föreläsare 
 Att man har med en fråga som berör ämnet för dagen 
 Göra den mer känd inom myndigheternas tillsynsverksamhet 
 Större chefsdeltagande 
 Tidigare och mer informativ inbjudan 
 Få med länsstyrelserna 
 Lite mer teori kring tillsyn 
 Ge nytt ljus till gamla fönster. Fler konkreta exempel på konferensens ämne. 
 Fler kaffemaskiner 
 Grupparbeten inte så meningsfulla 
 Vem har något att förmedla som det stora antalet tillsynare kan ha nytta av? 
 Luftfartsföredraget var alltför tekniskt 
 Bra med denna blandning av myndigheter 
 Former och metodväxling var bra 
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Har du förslag på innehåll till kommande konferenser: 
 Innehåll och resultat av Naturvårdsverkets forskningsprogram 
 Samverkan mellan myndigheter 
 Metoder för tillsyn 
 Ännu mera nätverkande uppdelat efter typ av tillsyn. 
 Hur mäter man resultatet av utförda tillsyner? Vad är en 10-poängs tillsynare? 

Finansieringen av tillsynsverksamheter? 
 Utvärdering av tillsynsarbete.  
 Tillsynsmetodik med rollspel.  Mer info om tillsynsutbildningen i Göteborg. 
 Vad är hög kvalité på tillsyn? 
 Sanktioner/förfaranden 
 ”Konkret inspektion” – Hur du konkret gör 
 Nej första gången jag var med. 
 Tillsyn mot små och stora organisationer 
 Handboken/riktlinjer/stöddok. I tillsynen några goda exempel o hur gick de tillväga 

när de utvecklade dokumenten 
 En tidigare konferens hade formliga fallstudier med knepiga etiska överväganden, 

Lyckat! 
 Jonas snabba tips om konstruktivt beteende/lösningar verkade otroligt tillämpbara. 

Kanske ska man ta upp tråden igen o vidareutveckla denna.  Riskanalys- och 
urvalsfrågor intressant. 

 Myndighetsintegrationsfrågor, samverkansmetoder.  
 
 

Övriga synpunkter: 
 Bra med interaktionen i smågrupperna 
 Bra konferensvärd 
 Inbjudan programmet och rubriken var inte alls tydlig med att det handlade om 

kompetens för tillsyn och kompetensutveckling. 
 Är gärna med och bidrar i nätverket 
 Myndighetsrollen, integritet, öppenhet, offentlighetsprincipen, dilemman i tillsynen 
 Rollspel om tuffa svåra situationer 
 Tack för idag 
 Tack! Jätteinspirerande! Jonas jättebra facilator! 
 Dålig tidspassning på slutet annars föredömligt 
 En mycket bra dag med många givande diskussioner 
 Tillsyn som utförs på kommunala tillsynsmyndigheter hur lyfts de erfarenheterna in i 

det vi pratade om här? 
 Duktiga arrangörer 
 Finansinspektionen var mkt bra. Inspirerande på samma sätt som skolinspektionen 

senast. 
 För mörkt i lokalen.  För hög musik. Bättre färdbeskrivning till lokalen från sthlm C. 
 Inspirerande mkt bra 
 Kaffet för blaskigt annars bra servering. Plus för den uppskurna ananasen. 
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