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Hänvisning till fördjupning 
 

Om jäv 
Förvaltningslagen, 16-18 §§, Förvaltningslag (2017:900) Svensk författningssamling 

2017:2017:900 t.o.m. SFS 2019:981 - Riksdagen och proposition 2016/17:180 sid 301-304 En 

modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, Prop. 2016/17:180 (riksdagen.se) 

 

Om planering av tillsynsinsats 
Naturvårdsverket har inom ramen för sin tillsynsvägledning gett tips om hur tillsyn rent 

allmänt planeras, men här saknas vägledning rörande planering av specifik tillsynsinsats. Vill 

du ta del av vad Naturvårdsverket skrivit hittar du det här: Planera tillsyn 

(naturvardsverket.se) 

 

Oanmäld eller anmäld tillsyn 
Frågan rörande oanmäld eller anmäld tillsyn har kommenterats i miljöbalkspropositionen 

1997/98:45 del 2 sid 293. del-2 (regeringen.se) 

 

Identifiering av risker vid tillsynsarbete 

Om du vill läsa mer om gällande bestämmelser rörande identifiering av risker i arbetet. 

Arbetsmiljölagen; 3 kap. 2 a och 3 §§ Arbetsmiljölag (1977:1160) Svensk författningssamling 

1977:1977:1160 t.o.m. SFS 2020:476 - Riksdagen.se 
 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1; 8-11 §§ 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter (av.se) 

 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete, AFS 1982:3 Ensamarbete, AFS 1982:3 (av.se) 

 

Om objektivitet, opartiskhet, oberoende, saklighet och kompetens 

Grundläggande bestämmelser rörande detta finns i Förvaltningslagen; särskilt: 5 § samt En 

modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, Prop. 2016/17:180 (riksdagen.se) sid 

289-290. 

 

Intervjuteknik 

Om du vill lära dig intervjuteknik så kan det vara lämpligt att ta del av facklitteratur på 

området – exempelvis ”Intervju som metod”, Monica Dalen 2015. Gleerups förlag. 

 

Efterarbete 
Allmänna bestämmelser om dokumentation av uppgifter finns i Förvaltningslagens 27 §, 

Förvaltningslag (2017:900) Svensk författningssamling 2017:2017:900 t.o.m. SFS 2019:981 - 

Riksdagen och i proposition  2016/17:180 sid 314-315 En modern och rättssäker förvaltning – ny 

förvaltningslag, Prop. 2016/17:180 (riksdagen.se). 
 

Specifika bestämmelser om vad som gäller vid tillsyn av vissa verksamheter finns i 

Miljötillsynsförordningen 1 kap. 10 a, 10 b och 11 §§, Miljötillsynsförordning (2011:13) Svensk 

författningssamling 2011:2011:13 t.o.m. SFS 2021:1011 - Riksdagen.se 

 

Ställningstaganden från JO 
Bland Justitieombudsmannens ställningstaganden finns ett exempel som kan vara relevant när 

det gäller det som tagits upp i denna föreläsning: 
 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900
https://data.riksdagen.se/fil/757D953F-38AD-4EF5-AF60-84874DDAC0F4
https://data.riksdagen.se/fil/757D953F-38AD-4EF5-AF60-84874DDAC0F4
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/tillsyn-enligt-miljobalken/planera-tillsyn/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/tillsyn-enligt-miljobalken/planera-tillsyn/
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/819c244b66b84e22bf86cb1a90d51d1b/del-2
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/arbetsmiljolag-19771160_sfs-1977-1160
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-foreskrifter-afs2001-1.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/ensamarbete-foreskrifter-afs1982-3.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900
https://data.riksdagen.se/fil/757D953F-38AD-4EF5-AF60-84874DDAC0F4
https://data.riksdagen.se/fil/757D953F-38AD-4EF5-AF60-84874DDAC0F4
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forvaltningslag-2017900_sfs-2017-900
https://data.riksdagen.se/fil/757D953F-38AD-4EF5-AF60-84874DDAC0F4
https://data.riksdagen.se/fil/757D953F-38AD-4EF5-AF60-84874DDAC0F4
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljotillsynsforordning-201113_sfs-2011-13
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljotillsynsforordning-201113_sfs-2011-13


I ett beslut från JO kritiseras en tillsynsmyndighet för att inte ha underrättat fastighetsägaren 

inför sitt tillsynsbesök, besöket gjordes med stöd av 28 kap. 1 § miljöbalken. I beslutet 

kommenterar JO frågan om anmälda eller oanmälda tillsynsbesök. Dnr 2545-2015, www.jo.se.   

Diskussionsfrågor, att diskutera med till exempel en kollega 
1. Vilka fördelar ser du med att genomföra en akut tillsyn jämfört med en planerad? Vilka 

nackdelar?  
 

2. Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har du från oanmäld respektive anmäld 

tillsyn? 

Exempel att ta reda på, på din arbetsplats 
1. Vilket stöd finns inom myndigheten för att planera en tillsynsinsats? 

 

2. Vilka interna rutiner finns för att säkerställa att tillsynsbesök dokumenteras så att 

någon annan kan ta upp tråden, om den som utfört besöket inte skulle kunna följa upp 

det? 

 

3. Vilka interna rutiner finns inom myndigheten för riskbedömningar enligt 

arbetsmiljölagen i samband med tillsynsbesök? Hur dokumenteras dessa?  

Övningsuppgift 
Varför måste ett tillsynsbesök dokumenteras? 

 

Exempel på svar finns i separat dokument som du hittar sist bland utbildningens olika avsnitt. 

 

https://www.jo.se/PageFiles/7588/2545-2015.pdf
http://www.jo.se/
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