
 
Tillsynsforums styrgruppsmöte  

 

Tid: Onsdag 2013-06-12 kl. 13.00-15.00  

Plats: Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna Strandväg 96, Stockholm 

Deltagare: Magnus Larsson (ordförande), Anna Franzén, Thomas Carter, Fredrik 

Bonander (sekreterare) 

  

1. Utvärdering av vårens konferens  
Vårens konferens hölls den 15 maj på Sheraton hotell i Stockholm. Tillsynsforums 

sekreterare har på basis av de enkäter som samlades in vid konferensen gjort en analys 

av deltagarnas synpunkter. Å ena sidan finns ett antal föredrag som var uppskattade. Å 

andra sidan fick bl.a. tekniken negativ kritik.   

 

2. Arvode till Emma Ek 
Emma Ek var inledningstalare på vårens konferens och nätverket tillhandahöll en resa 

i första klass från Göteborg till Stockholm (med mat). Enligt Skatteverket är en sådan 

resa dock att betrakta som lön.  
 
Styrgruppen beslutar att IAF betalar arvode till Emma Ek med som mest 3700 kronor 

(inklusive arbetsgivaravgift). Alternativt kan IAF betala en motsvarande faktura till 

Göteborgs universitet. Beslutet gäller endast under förutsättning att IAF godkänner 

upplägget.       
 

3. Överföring av tillsynsforums medel till Myndigheten för radio och TV 
IAF har beslutat att myndigheten vill att tillsynsforums medel ska följa den myndighet 

som har ordförandeposten i styrgruppen. Styrgruppen har ingen annan synpunkt. 

 

Styrgruppen beslutar att tillsynsforums medel kan överföras till Myndigheten för radio 

och TV från och med 2014-01-01.    

 
4. Tema för tillsynsforums höstkonferens 

Styrgruppen diskuterade flera olika teman för höstens konferens: 

 Bedömningar – Förutsättningar, skillnader, rättssäkerhet, likvärdighet mellan 

myndigheter? Hur granskar tillsynsmyndigheter ramlagar och den inbyggda 

vaghet som ofta finns i denna typ av lagstiftning?  

 Tillsynen som effektiv verksamhet – Vad är en bra tillsynsmyndighet? Hur 

styrs verksamheten mot högre effektivitet? Vem kan säga att myndigheten 

utövar en rättssäker och likvärdig verksamhet? Hur utkrävs ansvar för en 

självständig tillsynsmyndighet? 

 Rätt kompetens för tillsynsmyndigheterna – Metodutbildning för tillsyn utgår 

ofta ifrån problembilder som finns i forskningen. Dock finns metodproblem 

redan vad gäller tillsynens bedömningar. Går det att skapa en gemensam 

utbildning som berör de specifika områden som är centrala för tillsynen och 

vad ska i så fall en sådan utbildning innehålla? 

 

Styrgruppen beslutar att tema för höstens konferens ska vara:  

 

 



Den goda bedömningen – regelstyrd eller skönsmässig 

 

Till projektgruppen utses: Fredrik Bonander, Anna Franzén och Anne Vadaz-Nilsson 

(ska tillfrågas). Projektgruppen bör bestå av även en fjärde person. Förslag på denna 

person kommer i framtiden.  

 

Styrgruppen beslutar att konferensen preliminärt ska hållas torsdagen den 14 

november. Reservdatum är 20 och 21 november.  

 

Styrgruppen diskuterar kring följande schemastruktur: 

 

En expert, kanske en forskare, kan få hålla ett inledande anförande. 

En annan expert, kanske från regeringskansliet, kan få hålla ett fortsättningsanförande. 

Anförandena varvas eller avslutas med diskussion. 

 

Några myndigheter får komma och berätta hur de hanterar bedömningsfrågor på 

myndigheten utifrån perspektivet regelstyrda eller skönsmässiga bedömningar. 

 

Styrgruppen föreslår följande myndigheter: 

 Inspektionen för socialförsäkringen 

 Arbetsmiljöverket 

 En tredje myndighet 

Mellan myndighetspresentationerna eller efter att samtliga är färdiga tas diskussion 

ledd av moderatorn. Det kan också tänkas att dagen avslutas med en paneldiskussion. 

 

Styrgruppen föreslår någon av följande två moderatorer: Göran Aldén och John 

Crispinsson. Dessa personer behöver kontaktas för att få en uppfattning om prisbilden.  

 

5. Styrgruppens fortsatta möten 
Styrgruppen beslutar att hålla följande möten under hösten 2013: 

 

 21 augusti Myndigheten för radio och TV 

 18 september Fastighetsmäklarinspektionen 

 16 oktober, IAF Stockholm 

 6 november, Strålsäkerhetsmyndigheten 

 18 december, Energimarknadsinspektionen (ska tillfrågas) 

  
6. Möte med Södertörns högskola 

Magnus Larsson och Fredrik Bonander träffade företrädare för Södertörns högskola 

den 21 mars. Det kom fram flera områden där Södertörns högskola och 

tillsynsmyndigheterna kan samverka till ömsesidig nytta. Fredrik Bonander har skrivit 

ett PM med stödanteckningar om vad som togs upp under mötet med Södertörns 

högskola. 

 

Styrgruppen beslutar att skicka ut information från Södertörns högskola till våra 

medlemsorganisationer om t.ex. möjligheterna att vara gäst från verkligheten, att ta 

emot studenter för praktiktjänstgöring eller vad mastersutbildningen i förvaltning 

innehåller. Fredrik Bonander ska ta kontakt med Södertörns högskola för att erbjuda 

högskolan att inkomma med ett informationsunderlag. 

 



7. Övriga frågor 
Deltagare i styrgruppen 

Ordförande får i uppdrag att ställa en fråga till alla deltagare i tillsynsforum om de är 

intresserade av att delta i styrgruppens fortsatta arbete. Om inte så bör deltagarna utse 

en efterträdare. 

 

Hanseric Holmqvist slutar 

Hanseric Holmqvist meddelade i och med det senaste tillsynsforum att han slutar i 

styrgruppen på grund att han slutar som generaldirektör för Swedac. Styrgruppen 

tackar för all tid och allt arbete som Hanseric Holmqvist lagt ned på tillsynsforum.  

 

 

 

 


