Om regler, tillväxt och hållbarhet
2016

Imperium Paradoxon – eller 96 600 000 blanketter
”Ofta leder oss fruktan för något ont, till något ännu ondare” (Nicolas Boileau)

För tio tusen år sedan genomfördes det största evolutionära genidraget i
samhällsutvecklingens historia. Människan som art gick då från samlare till odlare,
det var ett startskott för en enorm utveckling. Vi formerade oss i samarbeten,
utvecklade metoder, tämjde djur och lagrade mat. Vi hittade botemedel mot
sjukdomar och uppfann hjälpmedel för produktion, kommunikation och
information så starka att vi kom att äga ansvaret för hela vår planet, kollektivt.

Vi tänjde på gränser, både hos oss själva och hos andra arter på planeten jorden.
Vår tillväxtresa startade, en resa som skördat stora framgångar men som också lett
fram till negativa konsekvenser för oss och för vår omgivning.

Längs vår resa har vi lyckats öka jordens befolkning 15 000 gånger. Vi är nu
troligen cirka 7 000 000 000 individer som lever här, det finns ingen som vet
exakt. Runt år 2030 förväntas i vart fall ytterligare 2 000 000 000 av oss att stiga in
i konsumtionens korridorer - medelklassen. Där väntar cirka 2 000 000 000
människor redan.

Det är i sanning ingen lätt utmaning världen står inför när det gäller att ställa om
för morgondagens ekonomi, utan att för den sakens skull fullständigt tappa
planetens värden. Fler och fler blir medvetna om läget, något som väcker den
mäktigaste bakomliggande mänskliga egenskapen för allt skapande – rädslor.

Rädslan för vad som håller på att hända byts till handlingskraftiga åtgärder.
Demonstrationer, mediadrev, delningar på sociala medier och upprördhet i
folkmassor ställer krav på åtgärder från politiskt håll. När all makt utgår från folket
i fyra-års perioder blir det viktigt att snabbt agera för att visa just den
handlingskraft som efterfrågas.

Den handlingskraften har i svensk samhällskultur i de flesta fall gestaltats i form
av några kärnfulla satser i tryckt format. Man skapar en ny krånglig regel. Man har
därmed satt stopp och broms på det negativa. Man har visat med hela handen att
hållbarhet är målet, och att strikta regler är hjälpmedlet för att stävja det onda.

Vi tror att man har tänkt fel.

Sverige som företagsland

Troligen tänkte du på Volvo? Eller ICA? Vår erfarenhet är att nästan alla tillfrågade enligt ovan, i första hand
tänkte på ett stort företag.
Men visste du att Sveriges hela företagsstock består av ungefär 1 000 000 företag. Av dessa är 99,4 % att betrakta
som små, det vill säga har färre än 50 anställda. 75 % är rena enmansföretag, det är faktiskt bara 0,06 % som
klassas som stora.
Så om du tänkte på Volvo eller ICA så lyckades du pricka in ett av de 0,06 % stora företag i vårt land. Inte så
konstigt egentligen, det är ju de som syns, och de är viktiga för vår tillväxt.
Men grejen är att det är de företagen vi utgått ifrån när vi byggt samhällssystemen, som vi snart ska se. I vår
idévärld är det stora företag vi förknippar med det Sverige vi alla på olika sätt försöker utveckla.

Kreativa småföretag och innovationskraft är alltså
A-O för svensk framtida tillväxt. Det är också det
som är lösningen på den situation vi beskrivit i
inledningen. Om vi fortsätter att göra det vi gör,
som vi alltid gjort, så hamnar planeten med oss
själva ombord garanterat i diket.
Vi behöver tänka nytt, och annorlunda, vi
behöver bete oss på sätt som vi inte gjort
förut, och det – det är inte våra system
anpassade för.

Så för att sammanfatta Sveriges utvecklingsbehov som tillväxtland; skapa system anpassade för små
företag, bygg in innovationskraft och flexibilitet i allt vi gör och arbeta utifrån modeller som kan
kommuniceras och uppfattas på bredden och på djupet.
Detta tankesätt gäller egentligen allt, men blir kanske extra viktigt för vår kommunala tillämpning av regler. Det
är där världarna möts nämligen, tillväxt och tillsyn.
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Det här med små företag är sedan länge en tydlig trend, svensk framtida tillväxt stavas i hög utsträckning
k r e a t i v a s m å f ö r e t a g, Sverige som land för storskalig produktion är ett arv vi får svårt att förvalta i
en globaliserad värld.

Sverige som regelland
I dagens Sverige finns det 1200 lagar, 2200 förordningar, 8100 föreskrifter och allmänna råd samt
96,6 miljoner blanketter att förhålla sig till, om man är företagare. De här reglerna är som du nu vet
framtagna som säkerheter för en hållbar värld och inte byggda av personer med horn i pannan,
tvärtom.
Paradoxen ligger i effekterna av regeltillämpningen. Nya idéer som är det vi kan hoppas på när det
gäller att rädda upp planetens läge utan att hämma tillväxten, bedöms med lagstiftning hämtad ur
historisk kunskap. Det är ingen bra kombination. Globaliseringens inbjudande möjligheter till flytt av
verksamhet till andra länder, där regelkulturen inte har haft inflation i 20 år, bäddar för en utarmning
av svenska innovationer om inte vi blir bättre på att möte det nya.
Det verkar som att det byråkratiska regeltillämpningssystem som satts upp för att nå en hållbar
utveckling, i själva verket är det allvarligaste hotet mot den hållbara utvecklingen. Det omöjliggör
flexibilitet, smidighet, nytänkande och innovation, våra bästa vapen
i kampen om planetens överlevnad.
Våra regler är ju egentligen en sammanställning av kunskaper kring
beteenden. Det är förbjudet att göra vissa saker för att de historiskt
har visat sig vara negativa i något avseende. Men om
regeltillämpningen stannar där, i att motverka det onda, då har den
bara halv effekt.
En regeltillämpning med ambitionen att motverka det onda OCH
att främja det goda når längre. Det betyder att den eller de som ska
tillämpa reglerna behöver förkunskaper kring hur man bäst kan
hjälpa en person, exempelvis en företagare, att göra rätt.
Det kanske inte låter särskilt svårt eller nydanande, men faktum är att det oftast är här vi brister. Här
ligger också kärnan i Tillväxt och Tillsyns innehåll. Att kombinera rollen som tillsynsmyndighet med
rollen som främjare av företagsklimat och hållbar tillväxt är svårt.
Statistik och rapporter från bland annat OECD visar att förändringsarbete inom tillsynsområdet i
grunden handlar om att förändra kulturer. Detta mer än att omordna, omorganisera eller tillsätta nya
mekaniker. Tillväxt och tillsyn bedrev 2014 en förstudie som visar tydligt att de flesta kommuner har
en negativ kultur av regeltillämpning där företagarna i hög utsträckning saknar förtroende för
utövningen. Vad värre är saknar de ofta förståelse för regeltillämpningens viktiga samhällsfunktion,
ett klart underbetyg och ett bevis för att det finns behov av förändringsarbete.

Så vad gör vi?

Tillväxt och Tillsyn Ideell Förening har grundats och sjösatts av kommuner och näringsliv med syfte
att agera plattform för nytänkande i svensk regeltillämpning på kommunal nivå. Vår ambition är att
kombinera arbetet för ett gott företagsklimat med arbetet för en hållbar utveckling. Vi har
beprövade modeller som vi vet fungerar.
Rättviks kommun var grogrund för konceptet och resultaten därifrån är tydliga. Företagsklimatet
ökar i kommunen för 8: e året i rad och man har gått från de sista platserna i landet till att vara bäst i
länet. Dessutom har man uppnått högre regelefterlevnad än någonsin tidigare.
Vi har utarbetat modeller och
strukturkapital med syfte att komma bort
från stelbentheten och byråkratin och ändå
nå bättre resultat i regelefterlevnad. Vi har
utmanat metoder för avgiftsuttag,
kommunikation, rättelse och rådgivning.
Tillsammans med våra stödkommuner
fortsätter vi nu vår utveckling av modeller
för tillsyn.
Vi åker runt i landet och berättar om olika
metoder och dess effekter. Därigenom
bygger en större förståelse för behovet av förändring inom detta område.
Vi är övertygade om att Sverige som hållbart utvecklingsland har en ljus framtid. Anslut din kommun
till vårt arbete. Gå med som stödmedlem i vår förening och visa att ni bryr er om dessa viktiga frågor,
att ni är villiga att driva förändring och inte är nöjda med hur situationen ser ut idag. På det viset
påskyndar ni en utveckling av Sverige som hållbart företagsland som är helt nödvändigt för oss och
för kommande generationer.
Vi kommer gärna ut till din kommun och pratar om det här. Vi är vana att presentera ämnet, driva
frågeställningar och skapa workshops som ger resultat.
Tillsammans utvecklar vi Sverige som hållbart tillväxtland.

Välkommen!

NY SOM STÖDMEDLEM
KOM IGÅNG DIREKT ANMÄLAN

EN FRAMGÅNGSHISTORIA
Att styra ett förändringsarbete
mot ökat förtroende – Är det
rätt väg att gå? Vår övertygelse
är att det är av yttersta vikt –
Dels för att nå ett gott
företagsklimat men även för att
få nöjda medborgare. En
företagares vanligaste kontakt
med en kommun är via tillstånd
eller tillsyn. Vår erfarenhet är att
det ger väldigt god effekt i
nöjdhetsindex att jobba
innovativt och aktivt med dessa
frågor.

Som stödmedlem visar du ditt engagemang för ett gott
företagsklimat och hållbar samhällsutveckling. Er organisation får
också tillgång till presentationer, strukturkapital och de goda
exemplen vi under åren arbetat fram. Vi är också behjälpliga med
rådgivning, föreläsningar, workshops och seminarier som vi
tillsammans arrangerar i din kommun!

ANMÄLAN
Pris: 10 000 kr per organisation
I medlemsavgiften är all dokumentation och medlemskap i
föreningen i ett år inkluderat. I beloppet ingår en avdragsgill
serviceavgift om 9000 kr.

”Förändringsarbete kräver uthållighet,
tydligt ledarskap och bra
strukturkapital.” – Ola Granholm
ANMÄL DIG IDAG

Välj ett sätt som passar dig!
Skicka e-post till: info@tillvaxtochtillsyn.se
På internet: www.tillvaxtochtillsyn.se
Via telefon: 070-2762767

FÖRENINGEN
Tillväxt och Tillsyn är en ideell förening med syfte att utveckla nya arbetssätt som bidrar till att länka
samman kommunernas tillväxt- och tillsynsarbete

Att fundera på i din kommun


Forskning visar att alla organisationer/myndigheter kan bygga förtroende, hur arbetar ni
med att förstärka förtroendet i Er kommun?



Hur kan vi jobba tillsammans för ett gott företagsklimat och mindre regelkrångel, och
samtidigt uppnå bättre regelefterlevnad, högre kvalitet och säkerhet?



Vilken framtid vill vi gå till mötes? Hur ser vår gemensamma målbild ut? Hur når vi dit?



Hur ser vårt näringsliv ut idag? Vilka företag finns här, vilka är utvecklingstrenderna? Hur
ser kontakten ut mellan företag och kommun hos oss? Pratar vi med varandra? Har vår
kommun trovärdighet i näringslivet på alla plan?



Vad fungerar bra/mindre bra? Finns önskemål hos företagen om förändring? Är
miljökontoret en integrerad del i er tillväxtresa? Samarbetar miljökontor och
näringslivskontor naturligt? Vilka vinster finns i ett sådant samarbete?



Vad är hållbar tillväxt? Ge exempel på företag som använder hållbarhet som värdeord för
sin verksamhet. Hur visar vi upp vårt hållbarhetsarbete?



Hur kan vår kommun bli en hållbar tillväxtkommun? Vad saknas, vad behöver vi mera av?

Styrelsen
§2 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att verka för
spridning av innovativ och hållbar regeltillämpning, vilket genererar tillväxt som motor för hållbar
samhällsutveckling. Vår ambition är skapa möten och processer mellan kommuner, företag och
organisationer. Vi vill bidra med modeller, instruktioner och perspektiv som leder till större
hållbarhetsfokus i samhällsutvecklingen och ett främjande av företagsklimatet i Sverige.

Markus Svensson, tidigare Näringslivschef och arbetar numera
Hållbarhetsstrateg i Rättviks kommun. Van föredragshållare med fokus på
hållbarhet, företagsklimat samt tillväxt i små kommuner.

Martin Clarstedt arbetar som Miljö- och Byggchef i Rättviks kommun.
Föreläser ofta om myndighetsroller, lagstiftning och perspektiv på
utövning kopplat till företagsklimat, regeltillämpning och innovation.
´´´´´´

Oscar Fredriksson är jurist och beteendevetare. Arbetar idag som
kommunchef i Vansbro kommun. Gedigen erfarenhet och brett
internationellt kontaktnät inom reglerings- och tillsynsfrågor.
Ola Granholm, driver företaget Framväxtbolaget AB. Han jobbar dagligen
med verksamhetsutveckling inom företagsklimat, turism, attraktivitet och
skola med kommuner, regioner och företag som kunder.

