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Förord 
Vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet, pågår ett treårigt 
forskningsprojekt med stöd från Svenska Kommunförbundet. Projektet är ett av sex 
projekt som får stöd från forskningsprogrammet ”Kommungranskande aktörer”. I 
UCERs forskningsprojekt studeras olika kommungranskares betydelse för 
lokalpolitiken och demokratin. Bland annat undersöks omfattningen, inriktningen och 
betydelsen av olika granskningsverksamheter utifrån granskarnas (massmedias, 
revisorernas, utvärderarnas, statliga myndigheters och medborgare/intressegruppers) 
och de granskades (kommunala makthavares och professionellas) perspektiv. På 
UCERs uppdrag har Åke Dahlberg, tidigare kanslichef, Riksdagens Revisorer, 
sammanställt och analyserat studier och utvärderingar som gjorts av statlig tillsyn och 
revision av kommunerna i Sverige. Resultat redovisas i föreliggande rapport.  
 
Umeå i december 2003 
 
Anders Hanberger 
Projektledare, UCER 
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STATLIG GRANSKNING AV KOMMUNERNA 
 
 
 
1. Vikten av granskning 
 
Granskning och kontroll fyller en viktig roll både för demokratin och för rättsstaten. 
För demokratin gäller att information och ansvarsutkrävande är vitala intressen och för 
rättsstaten gäller det att garantera grundläggande värden som legalitet och objektivitet. 
Granskning och kontroll ska ur ett författningspolitiskt perspektiv tillgodose tre syften: 
befrämja laglighet, effektivitet och medborgerligt förtroende (Sterzel 2003). 
 
Behovet av granskning har ökat som en följd av att statsmakterna i ökad grad delegerat 
beslut, tillämpar mål- och resultatstyrning samt ramlagstiftning. Detta gäller inte minst 
beträffande relationen till kommunerna, som har hand om centrala delar av den 
offentliga sektorn som skola, vård och omsorg. 
 
 
 
2. Begreppet granskning 
 
Med granskning avses vanligen en ingående undersökning och bedömning av en 
verksamhet. Granskningen kan ha en rättslig eller ekonomisk inriktning och innehåller 
ofta båda dessa komponenter. 
 
De aktiviteter som i regel hänförs till begreppet granskning är tillsyn och revision. Men 
även uppföljning och utvärdering rubriceras ibland som en form av granskning. I denna 
uppsats avgränsas dock granskningsbegreppet till att främst avse tillsyn och revision, 
som är mera formbundna och strikta granskningstyper. Uppföljning och utvärdering är 
mera ad-hoc betonade och inte alltid så väl dokumenterade och lättåtkomliga. Från 
granskningsbegreppet exkluderas också här den rättsliga verksamhet som bedrivs av 
förvaltningsdomstolar, besvärsmyndigheter och domstolsliknande organ (t.ex. Hälso –
och sjukvårdens ansvarsnämnd). 
 
 
 
3. Statlig tillsyn av kommunerna 
 
3.1 Tillsynsbegreppet 
 
Vad som avses med tillsyn har diskuterats i ett flertal utredningar under det senaste 
decenniet. Flera aktiviteter hänförs till begreppet tillsyn i olika sammanhang bl.a. 
kontroll, information, rådgivning och stöd samt normgivning. 
 
Tillsynsutredningen (SOU 2002:14) har analyserat begreppet och gjort en avgränsning 
som ligger väl i linje med den som gjorts av bl.a. Riksdagens revisorer, 
Riksrevisionsverket (RRV) och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). 
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Enligt denna avgränsning betonas tillsynens kontrollerande funktion. Kärnan i denna 
tolkning är enligt Tillsynsutredningen begreppet granskning, som är ett uttryck för ett 
moment av aktiv undersökning.  
 
Någon enkel definition av tillsynsbegreppet presenteras dock inte av 
Tillsynsutredningen. Man ser tillsyn som ett system av regler, organisationer och 
processer som staten skapat för att tillförsäkra medborgarna att förhållandena inom ett 
visst samhällsområde uppfyller ställda krav. I detta system finns förutom medborgarna 
ett tillsynsobjekt, en objektsansvarig och ett tillsynsorgan. Relationen mellan dessa 
parter är av stor betydelse för hur tillsynen fungerar. Det gäller inte minst relationen 
mellan tillsynsorganet och tillsynsobjektet/den objektsansvariga. Enligt utredningen 
ska tillsynsorganet ha en mycket hög grad av oberoende i förhållande till tillsynsobjekt 
och objektsansvariga (SOU 2002:14 kap.7). Denna relation påminner om den som 
gäller på revisionsområdet mellan revisionsorganet och revisionsobjektet. 
 
I den fortsatta framställningen i denna uppsats ligger tyngdpunkten på den mera strikta 
definition av tillsyn som Tillsynsutredningen och flera statliga utredningsorgan 
argumenterat för och som innebär en betoning av tillsynens kontrollerande funktion. 
Men relationen mellan den mera kontrollerande tillsynen och andra aktiviteter som 
rådgivning och normgivning kommer också att beröras. 
 
 
3.2 Tillsynsorganisationen 
 
Tillsynen regleras i lagar och förordningar. Inom de flesta tillsynsområden finns en 
central, regional och en lokal nivå. Den centrala tillsynsmyndigheten har ofta ett 
övergripande ansvar för att tillsynen fungerar och utfärdar i vissa fall föreskrifter och 
allmänna råd. Vid en jämförelse med revisionsområdet kan den centrala nivån i vissa 
avseenden sägas ha en roll som externrevisorns. Den direkta tillsynen utövas i dessa 
fall av den regionala eller lokala nivån, dvs. kommunerna. Exempel på sådana 
myndigheter är Livsmedelsverket och Räddningsverket. 
 
Det förekommer också att centrala myndigheter har en egen regional organisation för 
bl.a. tillsyn. Så är fallet med t.ex. Arbetsmiljöverket, Skolverket och Socialstyrelsen. 
För vissa myndigheter som har en regional organisation utövas tillsynen ändå av den 
centrala nivån t.ex. beträffande Lantmäteriverket, Vägverket och Banverket. 
 
En annan grupp av tillsynsmyndigheter saknar regionala organ och har till 
huvuduppgift att bedriva tillsyn. Exempel på sådana organ är Riksdagens ombudsmän 
(JO), Justitiekanslern (JK), Datainspektionen och Nämnden för offentlig upphandling. 
JO intar i detta fall en särställning i konstitutionellt avseende, eftersom man har 
riksdagen som huvudman. 
 
JO:s uppgift är att tillse att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar och 
andra författningar samt i övrigt fullgör sina uppgifter. Även kommunala myndigheter 
faller inom tillsynsmandatet. Men tillsynen över kommunerna är begränsad av hänsyn 
till den kommunala självstyrelsen. JO:s tillsyn avser individuella fall och JO har inte 
gjort någon generell bedömning av i vilken utsträckning kommunerna följer 
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lagstiftningen. Ca 40 % av de årligen närmare 5 000 klagomål som kommer in till JO 
berör kommunerna och avser i första hand socialtjänst, hälso- och sjukvård samt 
utbildning. Kritikfrekvensen inom dessa områden är inte högre än vad som gäller i 
genomsnitt för alla ärenden (ca 8-10 % de senaste två åren). Ett område med relativt 
hög kritikfrekvens (ca 30-35 %) är yttrandefrihet, offentlighet och sekretess (JO:s 
ämbetsberättelse 2002/03 samt verksamhetsstatistik från JO:s kansli). Inom detta 
område är kritikandelen ännu högre på den kommunala sidan (enligt JO:s kansli) , 
något som kan ha att göra med en neddragning av den juridiska kompetensen hos 
kommunerna. 
 
Det finns ett 30-tal statliga myndigheter som utövar tillsyn över kommunerna. De 
viktigaste är Socialstyrelsen, Skolverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket och 
länsstyrelserna. 
 
Tillsyn måste bedrivas med lagstöd. Rådgivning och stöd kan dock bedrivas utan 
lagstöd. Ofta anger riksdagen i lag att regeringen ska utse en myndighet med ansvar för 
att utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen och bestämmelser utfärdade med stöd av 
lagen. Regeringen utfärdar därefter en förordning som är ganska allmänt hållen när det 
gäller tillsynens inriktning. Vanligen anges att den centrala tillsynsmyndigheten har 
rätt att utfärda de bestämmelser som krävs för tillämpning av lagen (Statskontoret 
1998). 
 
EU har också en roll på tillsynsområdet, även om tillsyn i huvudsak är en nationell 
angelägenhet. EU:s roll är mera övergripande generellt sett. Men inom vissa områden 
bl.a. jordbruks -och livsmedelsområdet har EU ett icke oväsentligt inflytande. Inom 
jordbruksområdet styr man i hög grad Jordbruksverkets tillsyn över EG-stöden och 
inom livsmedelsområdet granskar kommissionens kontor för livsmedels- och 
veterinärfrågor medlemsländernas tillsyn (SOU 2002:14). 
 
 
3.3 Hur fungerar den statliga tillsynen? 
 
Den statliga tillsynen av kommunerna har studerats av ett flertal organ bl.a. Riksdagens 
revisorer, RRV, Statskontoret, statliga utredningar och EU. Det rör sig om en form av 
granskning av granskarna, även om det också ingår vissa direkta granskningar av 
kommunerna. Den mest generella genomgången har gjorts av Statskontoret, som 1998 
genomförde en utvärdering av den statliga tillsynen över verksamheter i landsting och 
kommuner på uppdrag av två statliga kommittéer (Statskontoret 1998). 
 
 
3.3.1 Statskontorets bedömning 
 
Statskontoret är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet med uppgift att på 
regeringens uppdrag bedriva utredningar och utvärderingar samt att bistå med förslag 
till förnyelse av statsförvaltningen. 
 
Statskontorets slutsats är att den statliga tillsynen är vag, svag och lågprioriterad. Man 
hänvisar också till att denna bild kommit fram i rapporter från offentliga utredningar, 
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Riksdagens revisorer och RRV. På flera områden bedriver staten ringa eller ingen 
kontrollerande tillsyn. Tillsynsstrukturen är svåröverskådlig och tillsynsrollerna är 
diffusa. Tillsynsbegreppet är oklart, genom att gränserna mot såväl rådgivning och 
information som mot uppföljning och utvärdering är vaga. Vidare menar Statskontoret 
att tillsynsmyndigheterna inte alltid utnyttjar sina tillsynsmandat och vid resursbrist 
prioriterar man andra uppgifter än tillsyn. I de fall sanktionsmöjligheter finns har de 
använts i begränsad utsträckning. 
 
Statskontoret framhåller också att många tillsynsmyndigheter utfärdat ett stort antal 
myndighetsföreskrifter utöver de lagar och förordningar som reglerar tillsynen. 
Kombinationen av dessa föreskrifter och tillsynen upplevs i vissa fall som inkräktande 
på den kommunala självstyrelsen och en form av återreglering på områden där 
statsmakterna tillämpar ramlagstiftning. 
 
Statsmakterna bör enligt Statskontoret se över hur tillsynsresurserna fördelas mellan 
olika områden. Man pekar bl.a. på att det finns mera resurser för tillsyn inom 
arbetsmiljöområdet än inom vård och skola. Resurserna för tillsyn är dessutom endast 
hälften så stora som resurserna för förebyggande stöd och rådgivning. 
 
I utredningen frågar sig Statskontoret om en modell med egentillsyn inom 
kommunerna kan komplettera statens externa tillsyn. Tillsynen skulle då kunna 
organiseras fristående från den verksamhetsansvariga nämnden. En viss parallell kan 
här dras till den kommunala revisionens ställning. En sådan modell skulle enligt 
Statskontoret kunna begränsa den statliga tillsynen och stärka det kommunala 
självstyret. 
 
 
3.3.2 Riksdagens revisorers och RRV:s bedömning 
 
Riksdagens revisorer har under det senaste decenniet genomfört ett stort antal 
granskningar av hur den statliga tillsynen fungerar inom olika områden. Därför ges 
ganska stort utrymme åt en beskrivning av dessa granskningar. Även RRV har 
genomfört ett antal granskningar av tillsynen. Den principiella skillnaden mellan de 
båda revisionsorganens granskningar är att Riksdagens revisorers även avsett  
regeringens agerande, något som inte varit fallet beträffande RRV:s granskningar mot 
bakgrund av att RRV var en myndighet under regeringen.  
 
I början av 90-talet granskades tillsynen av bl.a. skolan, livsmedel, djurskydd och 
spårbunden trafik. En samlad skrivelse som byggde på dessa granskningar lämnades 
till riksdagen i slutet av 1994 (Förs. 1994/95:RR9).  
 
I skrivelsen pekar revisorerna på oklarheter i tillsynsbegreppet och i avgränsningen till 
aktiviteter som uppföljning och utvärdering. Hos tillsynsorgan med ansvar också för 
tillståndsgivning, rådgivning m.m. kan lätt rollkonflikter uppstå. En annan rollkonflikt 
som revisorerna nämner kan uppstå när en verksamhetsutövare bedriver tillsyn över sig 
själv, t.ex. kommuner som har egen miljöfarlig verksamhet och samtidigt utövar tillsyn 
enligt miljölagstiftningen. Vidare menar revisorerna att tillsyn ofta har låg prioritet och 
utövas på ett passivt sätt bl.a. i form av dialoger i stället för verklig kontroll. 
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I början av 2000-talet genomförde Riksdagens revisorer ytterligare granskningar inom 
tillsynsområdet. Det rörde sig delvis om en uppföljning av tidigare granskningar 
rörande livsmedel och skolan, men också en ny granskning inom äldreomsorgen. Alla 
tre granskningar berör i hög grad kommunala verksamheter. 
 
När det gäller livsmedelstillsynen är ansvaret delat mellan Livsmedelsverket, 
länsstyrelserna och kommunerna (Förs. 2001/02:RR19). Livsmedelsverket leder och 
samordnar tillsynen. Verket utövar också tillsyn över 600 större 
livsmedelsanläggningar. Kommunerna svarar dock för tillsynen av merparten av 
anläggningarna eller ca 52 000 objekt. Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen 
inom länet genom att följa och stödja kommunernas arbete. Lagstiftningen i Sverige 
följer i stort EU:s livsmedelslagstiftning. 
 
Regeringen har lämnat långtgående befogenheter till Livsmedelsverket att leda och 
samordna livsmedelstillsynen i Sverige. Verket har t.ex. rätt att återta tillsynsansvaret 
från kommunerna. Revisorerna anser i sin granskning att Livsmedelsverket i ringa 
utsträckning använder de befogenheter som regeringen har tilldelat verket. I stället har 
Livsmedelsverket riktat skarp kritik mot de kommunala tillsynsmyndigheterna för 
bristande tillsyn, bl.a. när det gäller tillsynsfrekvens, tillämpningen av lagstiftningen, 
resurser och kommunernas rapportering av kostnaderna för tillsynen.  
 
När det gäller kommunerna har tillsynsfrekvensen minskat för samtliga företag totalt 
sett. Men frekvensen varierar mellan olika typer av företag. Den har minskat för 
storhushåll, butiker och vattenverk. För industrianläggningar har dock tillsynen ökat. 
 
Ungefär samtidigt som Riksdagens revisorer presenterade sin rapport om 
livsmedelstillsynen kom RRV med en rapport, där man bl.a. visade att de företag som 
var föremål för tillsyn från kommunerna ansåg att inspektionerna fungerade väl (RRV 
2001:33). RRV kunde inte heller finna stöd för att jäv är ett problem vid den 
kommunala myndighetsutövningen. 
 
Riksdagens revisorer riktade också kritik mot finansierings –och avgiftssystemet som 
inte anses skapa tillräckliga incitament för att följa regelverket. 
 
I rapporten från Riksdagens revisorer refereras också Europeiska kommissionens 
utvärderingar av den svenska livsmedelstillsynen. Enligt kommissionen har både 
Livsmedelsverkets och kommunernas tillsyn brister vad gäller tillsynsfrekvens, 
tillvägagångssätt och resurser. Kommissionen anser att en orsak till variationerna i 
kommunernas tillsynsverksamhet är bristande styrning från Livsmedelsverket. Denna 
styrning  försvåras dock enligt kommissionen av det kommunala självstyret. 
Kommissionens kritik mot den svenska livsmedelstillsynen är bitvis skarp och föga 
uppmärksammad i den svenska debatten. Revisorerna anser att Livsmedelsverket bör 
redogöra för denna kritik i sin årsredovisning. 
 
I Riksdagens revisorers granskning av statens styrning av skolan (Förs. 2002/03:RR3) 
behandlas tillsynen som ett huvudområde. Revisorerna konstaterar att Skolverket trots 
upprepad kritik från regeringen och indirekt utbildningsutskottet inte ökat sin 
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prioritering av tillsynen sedan 1995. Tillsynen av fristående skolor har t.o.m. halverats 
sedan 1997, trots att antalet fristående skolor har fördubblats. Revisorerna påpekar 
också att missförhållanden i skolor har fått förekomma i flera år innan de anmälts till 
Skolverket. Anmälningar om missförhållanden från föräldrar, personal m.fl. har 
dessutom i ökad omfattning inte registrerats som tillsynsärenden, utan som ärenden 
som bör föranleda åtgärder från Skolverket för att främja arbetet i skolorna. Detta har 
enligt revisorerna lett till oklara gränser mellan tillsyn och främjande. 
 
 Revisorerna anser också att Skolverkets resurser väl skulle räcka för att genomföra en 
ökad tillsyn. Genom att avsätta endast en tredjedel av antalet årsarbetskrafter för tillsyn 
skulle Skolverket enligt revisorerna ha utrymme för att årligen besöka varje skola 
under en arbetsvecka. 
 
Skolverket har emellertid prioriterat andra uppgifter än tillsyn, särskilt utveckling av 
skolan. Revisorerna menar att detta har lett till att gränserna mellan kommunernas och 
Skolverkets ansvar luckrats upp. Genom att Skolverket har engagerat sig i arbetet i 
enskilda skolor, har verket påtagit sig en del av ansvaret för brister som verket hade 
kunnat kritisera. Detta har enligt revisorerna försvårat verkets möjligheter att bedriva 
aktiv tillsyn. Revisorerna anser att Skolverkets uppgifter bör koncentreras till 
uppföljning, utvärdering och tillsyn. 
 
Under tiden som Riksdagens revisorers granskning pågick aviserade regeringen att 
Skolverkets uppdrag skulle renodlas till att avse tillsyn och kvalitetsgranskning samt 
att en ny myndighet för skolutveckling skulle inrättas. Regeringen angav också att man 
hade för avsikt att lagfästa tillsynen över det offentliga skolväsendet. 
 
Även inom detta område genomförde RRV en granskning ungefär vid samma tidpunkt 
som Riksdagens revisorer (RRV 2001:24). RRV:s slutsatser om skolverkets tillsyn 
stämmer i allt väsentligt med Riksdagens revisorers. RRV framhåller bl.a. att mycket 
av Skolverkets kritik riktas mot brister i eller avsaknad av vissa dokument i stället för 
mot den bedrivna verksamheten. Både Riksdagens revisorer och RRV argumenterar 
också för att tillsynen bör regleras i lag för att den ska få ökad stadga. 
 
Det tredje området som nyligen berörts av Riksdagens revisorer är kommunernas 
äldreomsorg, där tillsynen är en av de aspekter som tas upp. Revisorerna pekar i 
granskningen på brister i kommunernas verkställighet av biståndsbeslut enligt 
socialtjänstlagen. Vid ingången av år 2000 väntade nära 3 000 personer inom 
kommunernas äldreomsorg på att få sina biståndsbeslut verkställda. Ungefär hälften 
hade väntat i mer än ett halvår. Drygt 2 000 personer hade fått avslag på sina 
ansökningar, trots att de bedömts vara i behov av insatser. Kommunerna motiverade 
avslagen med främst resursbrist. Enligt domar i Regeringsrätten kan inte otillräckliga 
resurser åberopas som skäl för att förneka den enskilde rätt till bistånd enligt 
socialtjänstlagen. 
 
Revisorerna riktar också kritik mot den splittrade tillsynen inom området. 
Socialstyrelsen har det nationella tillsynsansvaret och länsstyrelserna det regionala. 
Förhållandet är inte okomplicerat enligt revisorerna. Socialstyrelsen och kommunerna 
har emellertid enats om ett tillsynsprogram. Där har dock äldreomsorgen inte 
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prioriterats under arbetets inledning. Revisorerna anser att tillsynen behöver stärkas, 
bl.a. när det gäller kvalitetsaspekter och måluppfyllelse. 
 
RRV har utöver de granskningar som här nämnts behandlat tillsyn i ett flertal 
rapporter. En mer generell rapport kom 1996 (RRV 1996:10). Verket ligger nära 
Statskontoret och Riksdagens revisorer i sin syn på tillsynen. Man framhåller att 
tillsynsbegreppet är oklart och att begreppet bör knytas till regelefterlevnad.  
 
RRV ser tillsyn som ett förvaltningspolitiskt styrmedel med syftet att se till att lagar 
och regler följs. Det blir därmed också, enligt RRV, ett medel för att upprätthålla 
respekten för folkviljan. I rapporten förklaras den svaga tillsynen i Sverige bl.a. med 
att den svenska förvaltningskulturen är starkt inriktad på samförstånd, kompromissvilja 
och hederlighet. Detta försvårar den mera kontrollerande formen av tillsyn och 
förklarar enligt RRV att tillsynen lätt övergår i information, rådgivning och stöd. 
 
 
3.3.3 Tillsynsutredningens bedömning 
 
Direktiven för Tillsynsutredningen (SOU 2002:14) är primärt inriktade på att få till 
stånd en tydligare och effektivare tillsyn. Direktiven är generella och inte avgränsade 
till det kommunala området. Mot bakgrund av att det redan gjorts ett antal empiriska 
studier av tillsynen, varav några refererats här, har utredningen inte själv initierat några 
direkta utvärderingar av hur tillsynen fungerar. Man har emellertid beskrivit hur 
tillsynen fungerar i praktiken inom fem områden (utbildning, vård, omsorg, arbetsmiljö 
och miljöskydd). 
 
När det gäller utfallet av tillsynen är huvudintrycket, enligt utredningen, att de krav och 
övriga aspekter som tillsynsmyndigheterna framför leder till att åtgärder vidtas. 
Utredningen reserverar sig dock för att slutsatserna är osäkra. De rapporter som 
tillsynsmyndigheterna lämnar till regeringen innehåller vanligen ganska magra 
beskrivningar av vilka åtgärder som vidtagits. Utvärderingar av tillsynen från 
myndigheternas sida är ovanliga. Detta gäller även beträffande regeringens 
redovisningar till riksdagen, som ofta ligger på en hög generaliseringsnivå. 
 
Det bör betonas att utredningens slutsats, att tillsynsmyndigheterna ofta får genomslag 
för sina påpekanden, bygger på rapporter från myndigheterna själva. Dessutom har den 
kritik som tillsynsmyndigheterna fått av de statliga revisionsorganen, Statskontoret, 
EU m.fl. i huvudsak berott på att tillsynsmyndigheterna försummat sin roll att just göra 
påpekanden. 
 
 
 
4. Statlig revision 
 
4.1 Revisionsbegreppet 
 
Innebörden av statlig revision har i hög grad utvecklats inom det samarbetsorgan som 
finns mellan de nationella revisionsmyndigheterna (INTOSAI). Detta organ har 
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formulerat omfattande ”Auditing standards”, som är vägledande för de nationella 
revisionsmyndigheterna.  
 
Revisionen omfattar såväl finansiell revision som effektivitetsrevision. Inom den 
finansiella revisionen granskas myndigheternas årsredovisningar, löpande redovisning 
och förvaltning. Inom effektivitetsrevisionen granskas att statsmakternas mål uppfylls 
på ett effektivt sätt och att statliga verksamheter fungerar väl. Grundläggande för 
revisionen är att den ska bedrivas oberoende i förhållande till den granskade och 
självständigt i förhållande till uppdragsgivaren. Revisionsorganet väljer själv vad som 
ska granskas, vilka metoder som ska användas och vilka slutsatser som ska dras utifrån 
granskningen. I regel är den statliga revisionsmyndigheten placerad under parlamentet 
och har inga andra uppgifter än revision. 
 
I jämförelse med tillsyn är revision sålunda en mera renodlad form av granskning, som 
styrs av relativt väl specificerade kriterier och där oberoendet gentemot 
granskningsobjektet starkt betonas. 
 
 
4.2 Revisionsmyndigheterna och deras mandat 
 
Fram till den 1 juli 2003 svarade Riksdagens revisorer och RRV för den statliga 
revisionen i Sverige. Från och med detta datum ligger uppgiften på Riksrevisionen. 
Förutom av denna myndighet kan kommunerna också granskas av EU:s revisionsrätt 
vad avser mottagna bidrag.  
 
Regleringen av den statliga revisionen i Sverige gentemot kommunerna bygger 
fortfarande i allt väsentligt på det system med specialdestinerade statsbidrag som 
tidigare fanns. Regleringen (lagstiftningen för Riksdagens revisorer och instruktionen 
för RRV) ändrades inte när statsbidragen gjordes om till mera generella bidrag. Frågan 
om att söka få till stånd en ändring var uppe till diskussion några gånger, men detta 
ledde inte till några ändringar. Man ansåg att den praxis som hade utvecklats fungerade 
bra och det fanns inget intresse från statsmakterna av att ta upp denna känsliga fråga. 
 
Även den nya Riksrevisionen har samma lagstiftning till grund för sitt 
granskningsmandat på det kommunala området. I lagen om revision av statlig 
verksamhet (2 §) sägs att Riksrevisionen får granska ”hur de statsmedel används som 
tagits emot som stöd till en viss verksamhet, om redovisningsskyldighet för medlen 
föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter eller villkor har meddelats om hur 
medlen får användas”. Frågan om att ändra mandatet på denna punkt hade inte sådan 
tyngd att den fick något genomslag i det utredningsarbete som föregick bildandet av 
Riksrevisionen. 
 
I praktiken har såväl Riksdagens revisorer som RRV tolkat sina respektive mandat så 
att de skulle vara förenliga med en rätt att granska nationella politikområden som 
hanteras på kommunal nivå, t.ex. skola, vård och omsorg. Däremot har man inte ansett 
sig ha rätt att kritisera enskilda kommuner. I de få fall specialdestinerade statsbidrag 
funnits, har man kunnat granska dessa även i enskilda kommuner om 
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redovisningsskyldighet förelegat gentemot staten eller särskilda föreskrifter eller 
villkor meddelats om medlens användning. 
 
EU:s revisionsrätt kan, förutom att granska EU:s institutioner, också granska hur EU:s 
stöd används i olika länder. Revisionsrätten kan även granska slutanvändarnas 
hantering av stödmedlen, t.ex. kommunernas. I rådets budgetförordning anges att ett 
villkor för stöd är att Revisionsrätten får möjlighet att granska hur medlen använts av 
bidragsmottagaren. Man kan därför hävda att EU:s revisionsrätt har (försett sig) större 
befogenheter än vår egen Riksrevision att granska enskilda kommuner. 
 
Statens mandat beträffande revision, som är en starkare form av granskning än tillsyn, 
kan sägas vara svagare gentemot kommunerna än mandatet på tillsynsområdet. 
Granskningsmandatet är också oklart på revisionsområdet och en praxis har utvecklats, 
vars lagstöd kan diskuteras. Intrycket är att staten valt en försiktig linje när det gäller 
den statliga revisionens roll gentemot kommunerna. Man kan möjligen ha förlitat sig 
på den kommunala revisionen.  
 
Det skulle dock vara fullt möjligt att betrakta den statliga revisionen som en form av 
extern revision av en enskild kommun när det gäller hanteringen av nationella 
politikområden. Den kommunala revisionen skulle i ett sådant fall ses som en form av 
semiextern revision. En liknande modell tillämpas beträffande den svenska 
Riksbanken. I Riksbanken finns en revisionsavdelning under direktionen, men också 
en revisionsenhet under fullmäktige, förutom Riksrevisionen som svarar för den 
externa revisionen av hela verksamheten. 
 
 
4.3 Vad visar den statliga revisionen i övrigt? 
 
I de granskningar som gjorts av Riksdagens revisorer och RRV på det kommunala 
området har även andra aspekter än tillsyn behandlats. De frågor som tagits upp har 
ofta berört mål- och resultatstyrning från regeringen och statliga myndigheter, men 
också resursfördelning samt uppföljning och utvärdering på den kommunala nivån. 
 
Ett genomgående intryck från dessa granskningar är att det finns brister på alla dessa 
punkter, inte minst när det gäller principerna för resursfördelning. 
 
En exemplifiering av dessa studier görs med hänvisning till tre större granskningar av 
Riksdagens revisorer rörande primärvården, skolan och äldreomsorgen. 
 
Riksdagens revisorer granskade under 1998 den svenska primärvården (Förs. 
1998/99:RR2). Revisorerna pekar i granskningen på svårigheterna att få fram 
grundläggande information om vilka resurser som finns inom olika delar av 
primärvården i form av t.ex. antalet anställda. Socialstyrelsen gör enligt rapporten inga 
sammanställningar och Landstingsförbundets statistik över antalet anställda är 
bristfällig i olika avseenden. Även kostnadsredovisningen har stora brister och 
försvårar avsevärt möjligheterna till kostnadsjämförelser över tiden. Stora 
kostnadsskillnader föreligger också mellan olika landsting som är svåra att förklara. 
Effektivitetsmätningar är sällsynta inom landstingen. Revisorernas intryck är att 
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landtingens uppföljnings- och utvärderingsverksamhet är mindre utvecklad än vad som 
är fallet inom den statliga verksamheten. 
 
I granskningen av skolan (Förs. 1998/99:RR8) konstaterar Riksdagens revisorer att 
Sverige är det OECD-land som satsar mest på grundskolan som andel av BNP. Sverige 
satsar 50 % mer än OECD i genomsnitt per elev och år i årskurs 1-6. Lärartätheten är 
nästa 30 % högre. Denna satsning kan dock inte kopplas till grundskolans resultat. 
Revisorerna konstaterar att varken Skolverket eller kommunerna närmare analyserat 
hur resurserna inom skolan prioriteras och används. Ett av revisorernas förslag är 
därför att en ingående utbildningsekonomisk analys bör göras på initiativ av 
regeringen. 
 
Revisorerna refererar också till Skolverkets granskning av kommunerna. Skolverket är 
kritiskt mot kommunernas bedömning av skolornas resultat samt mot kommunernas 
styrning och egenkontroll av skolorna. Skolverket och Riksdagens revisorer har också 
konstaterat problem med rektorsrollen och revisorerna menar att rektorernas 
ekonomiska och administrativa uppgifter är svåra att förena med uppgiften att utveckla 
utbildningen. 
 
Revisorernas tidigare refererade granskning av kommunernas äldreomsorg (Förs. 
2002/03:RR4) behandlade förutom de äldres rättsosäkerhet och den splittrade tillsynen 
även resurser och resursanvändning. Revisorerna konstaterar att det finns avsevärda 
skillnader i äldreomsorgens utbyggnad och kostnader mellan olika kommuner. 
Skillnaderna kan inte förklaras av vare sig demografi eller skattekraft. Detta tyder på 
att olika typer av hjälpinsatser till olika kostnader kan vara möjliga även för likartade 
behov. Men dessa skillnader har inte analyserats av kommunerna. Revisorerna 
efterlyser ingående analyser av resursfördelningen inom äldreomsorgen. 
 
Även inom detta område riktar revisorerna kritik mot statistiken, som gör det svårt att 
följa kostnadernas utveckling över tiden. I granskningen belyses också den s.k. 
kvarboendeprincipen, dvs. att kommunernas socialtjänst ska verka för att de äldre får 
möjlighet att leva och bo självständigt. De som behöver stöd och hjälp ska i första hand 
få detta i hemmet. Revisorerna noterar dock att utvecklingen snarare går i motsatt 
riktning. 
 
 
 
5. Sammanfattande kommentarer 
 
Behovet av granskning från statens sida av kommunerna har ökat i takt med att 
besluten om resurser i stigande grad delegerats till kommunerna. Men även den ökade 
tillämpningen av mål- och resultatstyrning samt ramlagstiftning skärper behovet av 
granskning. 
 
Begreppet granskning har i officiella dokument haft olika innebörd, alltifrån strikt 
juridiska aktiviteter till mera ad-hoc betonade och mindre formaliserade aktiviteter som 
uppföljning och utvärdering. En vanlig uppfattning är att man till granskning i första 
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hand bör hänföra sådana verksamheter som tillsyn och revision. Det är också dessa 
begrepp som varit i fokus i denna uppsats. 
 
Även tillsynsbegreppet ges olika definitioner i olika sammanhang, från strikt kontroll 
till rådgivning och stöd. Tillsyn uppfattas dock alltmera som en kontrollåtgärd.  
 
Det finns ett 30-tal tillsynsorgan som kan granska kommunerna. Vissa har endast 
tillsynsuppgifter, medan andra har tillsyn som en av flera uppgifter vid sidan av t.ex. 
rådgivning och normgivning. Tillsynsmandatet är för flera myndigheter ganska 
långtgående, även om sanktionsinstrument är ovanliga. En genomgång av hur tillsynen 
fungerar ger dock en ganska nedslående bild. Denna genomgång omfattar inte de 
rättsligt inriktade organen, dvs. domstolar och domstolsliknande myndigheter. 
 
Statliga revisionsmyndigheter, andra statliga myndigheter och EU har granskat 
tillsynen i ett flertal studier. En tämligen samstämmig uppfattning är att den statliga 
tillsynen över kommunerna är svag och har låg prioritet. Även i de fall de statliga 
tillsynsorganen har ganska långtgående befogenheter så utnyttjas de vanligen inte. 
Tillsynsorganen prioriterar ofta andra uppgifter, inte minst rådgivning och stöd till de 
kommunala myndigheter man ska granska. 
 
Den statliga revisionen avseende den kommunala sektorn har ett oklart regelverk. 
Granskningsmandatet bygger på det gamla systemet med specialdestinerade 
statsbidrag. I den praxis som utvecklats har dock revisionsmyndigheterna granskat 
nationella politikområden som kommunerna hanterar t.ex. skola, vård och omsorg. 
Granskningarna har dock varit generellt inriktade och kritik har inte ansetts kunna 
riktas mot enskilda kommuner. Därmed har revisionen haft ett mera begränsat 
perspektiv än tillsynen som kunnat leda till kritik också i enskilda fall. 
Kritiken från den statliga revisionen på generell nivå har varit ganska hård mot 
kommunerna när det gäller frågor om hur resurserna används samt hur uppföljning och 
utvärdering fungerar. Inom resurstunga områden som skola, vård och omsorg har 
allvarlig kritik riktats också mot brister i den grundläggande statistiken över kostnader 
och kostnadsutveckling. 
 
Hur kan det komma sig att den statliga granskningen av kommunerna är så svag? 
 
En förklaring kan vara den kommunala självstyrelsen, som tolkas olika av olika 
företrädare för stat och kommun. Många kommunalpolitiker anser att kommunerna bör 
vara självständiga gentemot staten och ser rättighetslagar och stopplagar som ett hot 
mot den kommunala självstyrelsen. Man anser att kommunerna har en maktmässig 
självständighet gentemot staten. En sådan uppfattning har dock inte stöd i 
regeringsformen och dess förarbeten. Där läggs tydligt fast att staten är en enhetsstat, 
att kommunerna är institutioner inom staten, vars mandat fås genom delegering. Vidare 
anges att den offentliga makten kommer från folkets vilja och att riksdagens definition 
av folkets vilja är den enda giltiga samt att svensk demokrati därmed bygger på 
renodlat majoritetsstyre (Strandberg 2003). När det gäller områden som staten valt att 
inte styra över gäller givetvis den kommunala självstyrelsen. Riksdagen kan dock 
relativt snabbt ändra kompetensfördelningen mellan stat och kommun inom olika 
områden. 
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En annan förklaring till den svaga statliga granskningsrollen kan vara att 
tillsynsorganen ofta har blandade uppgifter. Det verkar vara speciellt svårt att förena 
tillsynsrollen med rollen att ge råd och stöd, som är en ganska vanlig kombination. 
Alltför långtgående rådgivning försvårar efterföljande granskning och gör att rollerna 
mellan granskare och granskningsobjektet suddas ut. Dessutom tycks rådgivning och 
stöd vara attraktivare arbetsuppgifter än den mera kontrollerande tillsynen. Det kan 
möjligen, som RRV varit inne på, också ha att göra med den svenska 
förvaltningskulturen som är starkt inriktad på samförstånd, kompromissvilja och 
hederlighet. 
 
Ytterligare en förklaring kan vara att vissa normgivande tillsynsorgan, enligt bl.a. 
kommunerna, gått för långt i sin normgivning och försöker återta den delegering som 
statsmakterna tidigare beslutat om. Den spänning detta skapar mellan parterna kan 
försvåra granskningsrollen 
 
Det är också tänkbart att svårigheter kan uppkomma i rollfördelningen, när en statlig 
myndighet i form av ett tjänstemannaorgan ska granska ett politiskt organ. 
 
Avslutningsvis kan konstateras att den statliga granskningen av kommunerna uppvisar 
en viss variation mellan olika typer av granskningar och olika sektorer. Men ett samlat 
intryck är att granskningen i form av tillsyn och revision fungerar mindre väl. 
 
Omfattningen av granskningen borde öka i takt med att besluten allt mera delegeras till 
kommunal nivå. Det finns en diskrepans mellan beslutsdelegeringen till kommunerna 
och granskningssystemet. Statsmakternas vilja och förmåga att delegera tycks vara 
större än viljan och förmågan att granska. Lösningen på detta problem finns antingen i 
delegeringsgraden, i granskningssystemet eller i en kombination däremellan. 
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