God
myndighetsutövning

LRF om positiva kontakter mellan
myndigheter och lantbruksföretagare

Förbannade, underbara,
mänskliga kontakter
De mänskliga kontakterna påverkar det mesta vi gör, trots det ägnar
vi ganska lite tid åt att förbättra dem. Det är i kontakterna vi får svar,
ökar vår kunskap, blir stolta, får beröm, ger tips och känner uppskattning. Men det är också där vi känner oro, misstror andra, har frågor
vi inte vågar ställa eller blir förbannade.

Smidiga myndighetskontakter är avgörande för en positiv företags
utveckling. När de fungerar bra kan företagaren lägga tid och kraft
på verksamheten, och fokusera på att leverera råvaror, mat och energi
till en växande befolkning.
Vi navigerar alla i samma komplexa värld. Som företagare är vi ofta ensamma eller har enstaka bollplank, samtidigt har vi en uppsjö av regler
att förhålla oss till. Då är rätt stöd från myndigheterna ovärderligt.
2019 ägnar LRF sig åt att prata om det vi kallar god myndighetsutövning. Om jag säger att det bara handlar om vilja och attityd så överdriver jag, men jag tror att det är i de mjuka värdena som många lösningar finns. Myndigheternas inställning och tillämpning har en väldigt
stor betydelse för om reglerna upplevs som krångliga eller hanterbara.
Min önskan är att myndigheter litar på företagaren, utgår från att hon
eller han vill göra rätt, och svarar på frågor. Många tjänstemän och
handläggare, länsstyrelser och kommuner gör redan idag ett fantastiskt jobb med att stötta lantbruksföretag i sin utveckling. De ägnar
sig redan åt god myndighetsutövning.
Dessa ska vi inspireras av 2019.
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God myndighetsutövning enligt LRF är
Gott bemötande
God service
Rättssäker
Kompetent
Effektiv
Gott bemötande God kontakt mel-

lan människor är en förutsättning
för ett bra resultat. Social kompetens är viktigt när man i sitt arbete
möter människor.
God service Myndigheterna utgår
från att företagarna vill göra rätt,
och att myndighetens uppgift är
att hjälpa till med det. Service och
kontroll går hand i hand. Råd
och information är huvudspåret –
förelägganden och andra beslut är
undantag. Då blir det lätt att göra
rätt.
Rättssäker Myndigheten bedömer

liknande fall på liknande sätt, har
lagstöd för sina krav, håller fast
vid tidigare bedömningar, har
proportionerliga krav och uppfyller förvaltningslagens krav på
enkel, snabb och kostnadseffektiv
handläggning.

Komplext vara företagare

Sveriges lantbrukare har ett av världens högsta tryck vad gäller regler,
kontroller, mötestillfällen och information. Företagare upplever
bland annat: många och krångliga regler, bristande förståelse och
kompetens, brist på dialog, inspektörer med egen agenda, långa
handläggningstider, olika beslut över landet men också mellan
olika handläggare.

Bondens vardag

Det är viktigt att tjänstemän har kunskap om och förståelse för
bondens vardag. Det är ingen lätt uppgift att driva sitt företag på
bästa sätt, i enlighet med alla regler på olika områden och nivåer.
Till exempel är mycket vunnet om ett besök planeras utifrån de
faktorer som påverkar lantbrukaren, läggs vid rätt tillfälle på
dagen och är förhandsaviserat.

Målstyrt

Varje företag är unikt. De är beroende av väder, marknadsläge

och andra parametrar som är svåra att förutse. Därför är det
viktigt att tjänstemän kan bedöma verksamheten utifrån målen i
lagstiftningen och med ett helhetsperspektiv. Här är kompetens
och erfarenhet viktigt.
Myndigheterna behöver klara av att bedöma vad som är ”normalläge” i en verksamhet. Då kan man också avgöra vad som är en
avvikelse på systemnivå och vad som är en tillfällig avvikelse som
inte motiverar ett ingripande.

Förtroende en nyckel till framgång

Det kan vara svårt att veta om man uppfyller alla krav och det

Kompetent Tjänstemän har

kan skapa oro. Särskilt när kraven är kopplade till sanktioner.
Tillit är ett effektivt sätt att nå högre regelefterlevnad. Myndigheter bör därför utgå från företagares vilja att göra rätt, och se det
som sin uppgift att ge stöd och råd. Då skulle förtroendet för myndigheterna kunna öka och tillsynsarbetet bli mer framgångsrikt.

branschkunskap, juridisk kunskap,
erfarenhet av handläggning, kunskap om hur regelverk tillämpas
och om hur man gör avvägningar
så att krav blir proportionerliga.

Vill du ställa frågor eller har synpunkter på det vi skriver – hör av dig!
Kontaktuppgifter till alla LRFs regionkontor finns på lrf.se/regioner
eller hör av dig till Åsa Hill, 070–349 81 30, asa.hill@lrf.se.

Effektiv Myndigheter lägger

resurser där de gör mest nytta,
prioriterar och hanterar ärenden
kostnadseffektivt.
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600 lagkrav • 1 200 lagar • 2 200 förordningar
8 100 föreskrifter • 94 000 000 blanketter

Vi har haft ett väldigt bra
samarbete med vår länsstyrelse.
God kommunikation och svar på
våra frågor över telefon gjorde
att allt gick smidigt.
Lennart Jöngren, lantbruksföretagare.

Vems ansvar?
Myndigheten har huvudansvaret. Det är myndighetens ansvar
att säkerställa att företagaren upplever kontakten mellan före
tagare och myndighet som positiv.
Även företagaren har ansvar i samband med myndighets
kontakter, som att vara förberedd och ha ett gott bemötande.
L R F O M G OD M Y N D IG HE TSU TÖV NIN G
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Enligt mig
är det alltid värt
att ta sig tid att träffas.
Då får både företagaren
och jag ett ansikte
på varandra.
Daniel Mallwitz, Vilthandläggare, Länsstyrelsen Västmanland
Se film på www.lrf.se/godmyndighetsutovning

Gott exempel – Västmanland
Anne-Mari Forsberg arbetar som djurskyddsinspektör

på Länsstyrelsen Västmanland. Hon säger att man
behöver tänka på att man faktiskt kommer hem till
människor och kliver in i deras privatliv. Då måste
man visa respekt.
– Det gäller att vara ödmjuk och intresserad. Man
jobbar ju som djurskyddshandläggare för att man
tycker om djur, men man måste också tycka om
människor, säger Anne-Mari Forsberg.
Se film på www.lrf.se/godmyndighetsutovning
Minal Mistry, livsmedelsinspektör (th), på besök hos företagaren
Hellen Wistrand på Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv.

Gott exempel – Surahammar
Minal Mistry arbetar på Surahammars kommun. Hon

är livsmedelsinspektör och har bland annat ansvar för
att besöka Ulvsbomuren Vildmark & Lantliv med verksamhet inom naturturism. Hon ser som sin uppgift att
hjälpa företagarna att bli ännu bättre.
– Vi är ju till för hjälpa dem, inte för att sätta dit dem.
En företagare har enormt mycket lagstiftning och
områden som de måste hålla koll på. Och det kan vi
hjälpa till med.
Djurskyddsinspektören Anne-Mari Forsberg (th) på besök hos
Tomas Olsson, företagare på Norrby gård.

Se film på www.lrf.se/godmyndighetsutovning

Myndighetsutövning blir som bäst med
Tillit och förtroende i relationerna
Ömsesidigt gott bemötande
Beslut som är lätta att förutse
– oavsett handläggare och plats i landet
Tjänstemän som har förståelse för
företagarens yrke och vardag

Kontroller som samordnas
och är effektiva
Myndigheter som hjälper
att göra rätt genom råd och
information
Företagare som är väl förberedda
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vinster med god
myndighetsutövning
För företagare,
myndigheter och samhälle

1

Stärkt företagande

2

Fler följer reglerna

3

Kostnadseffektivt
arbete

4

Stärkt förtroende för
myndigheter, politiker
och demokrati

5

Fler arbetstillfällen

6

Mer skatteintäkter

7

Ökad självförsörjning
och beredskap

8

Satsning på
bioekonomi

9

Sysselsättning
i hela landet

10

Ökad export
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LRFs konkreta förslag till myndigheterna
Så här kan myndigheter förflytta sin tyngdpunkt i kontakterna med
företagare, för ökad livsmedelsproduktion.
Vad

Nuläge

Önskat läge

Myndighetens främsta uppdrag

Kontroll och revision

Främjande och tillsyn

Utformning av regelverk

Detaljerade

Målstyrda

Bemötande

Ömsesidig misstro

Ömsesidig respekt

Använder digitalisering

Ibland

Fullt ut

Branschkunskaper

Sällan

Alltid

Råd och information

Sällan

Alltid

Samordning av kontroller

Sällan

Alltid

Förhandsavisering av kontroller

Ibland

Alltid

Kontrollresultat

I efterhand

På plats

Avgifter för kontroll och tillsyn

Ofta före

Efter

Handläggningstid, tillstånd

Kan ta flera år

Max 180 dagar

Vår länsstyrelse är bra och
praktiskt kunnig. Det är till
stor hjälp att de tjänstemän
jag möter förstår mitt yrke
och mina utmaningar.
Jeanette Elander, lantbruksföretagare.
L R F O M G OD M Y N D IG HE TSU TÖV NIN G
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snabba tips
1

Ha förståelse för
företagarens situation.
Utgå från att hon eller han
vill göra rätt

2

Ha fokus på att hjälpa.
Genom service och råd blir
det lätt att göra rätt

3

Straffa inte oavsiktliga fel.
Ge företagaren en
möjlighet att rätta till

Framgångssagor
Skatteverket
Skatteverket har gjort resan ”från fruktad skattefogde till omtyckt
servicemyndighet”. Verket ligger långt fram när det gäller synen på
de som har kontakt med myndigheten, alltså skattebetalarna, och
vad som är viktigt i kontakten med dessa. Skatteverket har genomfört
forskning och uppföljningar som visar att den som har förtroende för
myndigheten i högre grad gör rätt.
Skatteverket har kommit fram till att det allra viktigaste vid kontakten med myndigheten är att den enskilda blir lyssnad på och visad
respekt. Detta har visat sig vara viktigare än beslutet som kontakten
resulterar i.
Rättviksmodellen
Rättviks kommun har lyckats kombinera ett bra företagsklimat med
de myndighetskrav som finns på miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet.
Kommunens arbete har visat att det inte behöver vara ett motsatsförhållande mellan främjande av företag och kommunens kontroller.
Som myndighet kan man använda rättviksmodellen för att förändra
attityder och arbetssätt som bromsar företagsutvecklingen. Samtidigt
förbättrar det myndighetens kompetens och effektivitet. Fler och fler
kommuner och länsstyrelser börjar använda modellen genom att ta
hjälp av föreningen Tillväxt och tillsyn som erbjuder utbildning och
vägledning.
Fler framgångssagor
Det finns länsstyrelser, kommuner och till exempel Kemikalieinspektionen som redan idag arbetar på nya sätt för att myndighetsutövning och
andra kontakter ska fungera bättre. LRF tycker att fler ska göra som de.
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Lantbrukarnas Riksförbund, LRF,
är en intresse- och företagarorganisation
för de gröna näringarna
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en parti

politiskt obunden intresse- och företagarorgani
sation för människor och företag inom de gröna
näringarna. LRFs cirka 140 000 medlemmar
driver tillsammans 70 000 företag och det gröna
näringslivet står för lite mer än 4 procent av
Sveriges BNP. Det gör LRF till Sveriges största
småföretagarorganisation.
LRF medverkar till utveckling av företag och
företagare med jord, skog, trädgård och lands
bygdens miljö som bas, så att de kan förverk
liga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och
attraktionskraft.

DET HÄR ÄR LRF:

139 880

medlemmar

234

997

kommungrupper

lokalavdelningar

LRF
Ungdomen

regioner

30

intressemedlemmar

25

organisations-
medlemmar

17

105

fullmäktige

45

fullmäktige

Riksförbundsstämman
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Om du nyss haft kontakt med en företagare,
skulle hon eller han ge dig grön eller röd gubbe?

Lantbrukarnas Riksförbund, 105 33 Stockholm. Telefon 0771 - 573 573. www.lrf.se
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Kontakta oss gärna!
Om myndighetsutövning: Åsa Hill, 070-349 81 30, asa.hill@lrf.se
Om kommunikationsfrågor: Stina Bergström, 076-775 35 41, stina.bergstrom@lrf.se
www.lrf.se/godmyndighetsutovning
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