
KONT 
ROLL 

2.0
Vägen till högre regelefterlevnad och 

ökad status för tillsynsarbetet.



Exempel på vad som ingår:

• Genomgång av betydelsen av ett gott företagsklimat med 

konkreta exempel på vad som leder till ökat förtroende 

mellan tjänstemän och företagare i olika situationer.

• En fördjupning i kunskaper om team, hur man leder  

förändring och vilka styrkor gruppen besitter. 

• Övningar för att ge olika perspektiv på tillsyn, tillsyns-

metodik och rollen som myndighetstjänsteman.

Vilka är vi?

I snart 10 år har föreningen Tillväxt och Tillsyn verkat för att skapa 
bättre förutsättningar för mötet mellan myndighetspersonal och 
företagare. I vårt arbete har vi utvecklat modeller och strukturkapital 
som syftar till att säkerställa att tillsynsarbetet blir roligare, effektivare 
och smidigare, som i sin tur leder till en mer hållbar tillväxt i Sveriges 
kommuner.

Vad är Kontroll 2.0?

Kontroll 2.0 är en av Tillväxt och Tillsyn framarbetad modell avvägd 
för myndighets personal. Genom Kontroll 2.0 skapar vi en dag för 
tjänste män som arbetar med myndighetsutövning som utmanar, 
inspirerar och engagerar till utveckling av regel tillämpningen. Under 
8 timmar varvar vi presentationer av forskning och erfarenheter 
med övningar för att ge olika perspektiv på tillsyn, tillsynsmetodik 
och på oss som arbetar med det. 



Kontroll 2.0 är ett helt 

evidens baserat koncept 

som berör olika nivåer 

av tillsynsarbete, dess 

utveckling på senare 

år och trender inför 

framtiden.

Intresserad?

Kontakta Markus Svensson på  markus@tillvaxtochtillsyn.se, 

070-276 276 7 eller besök www.tillvaxtochtillsyn.se



Röster från tidigare utbildningsdeltagare:

”Viktigt att få lyfta dessa frågor och 

att få igång samtal och tankar.”

”Det man inte vet om kan man inte 

ha åsikter om! Kunskap ger makt 

och är viktigt.”

”Ger många tankar. Bra att tänka till 

om vem man är, de svagheter och 

styrkor man har, vara medveten om 

dessa och att lära sig använda dem!”

Intresserad?

Kontakta Markus Svensson på  markus@tillvaxtochtillsyn.se, 

070-276 276 7 eller besök www.tillvaxtochtillsyn.se

Kontroll 2.0 har utvecklats av Tillväxt och Tillsyn 
tillsammans med våra medlemskommuner samt:


