
Myndighet: myndighetens ansvarsområde          

 

Konkurrensverket: 

Missförhållanden inom området offentlig upphandling och som omfattas av myndighetens 

tillsynsansvar. 

 

Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, länsstyrelserna i Stockholms, Västra 

Götalands och Skåne län, Revisorsinspektionen och Spelinspektionen: 

Missförhållanden inom området finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrad  

av penningtvätt och finansiering av terrorism och  som omfattas av myndighetens 

tillsynsansvar. 

 

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen 

för strategiska produkter, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsmedelsverket, 

Läkemedelsverket, länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Statens 

jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och 

Transportstyrelsen: 

Missförhållanden inom området produktsäkerhet och produktöverensstämmelse och som 

omfattas av myndighetens tillsynsansvar samt, när det gäller länsstyrelserna, omfattas av 

myndighetens ansvar för tillsynsvägledning. 

 

Transportstyrelsen:  

Missförhållanden inom området transportsäkerhet och som  omfattas av myndighetens 

tillsynsansvar. 

 

Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, 

länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens 

Jordbruksverk:                      

Missförhållanden inom området miljöskydd och som omfattas av                         

myndighetens tillsynsansvar samt, när det gäller länsstyrelserna, omfattas av myndighetens 

ansvar för tillsynsvägledning. 

 

Livsmedelsverket och 

Strålsäkerhetsmyndigheten:       

Missförhållanden inom området strålskydd och kärnsäkerhet och som omfattas av                              

myndighetens tillsynsansvar. 

 

Livsmedelsverket och Statens 

Jordbruksverk: 

Missförhållanden inom området livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande                              

och som omfattas av myndighetens tillsynsansvar. 

 

Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Konsumentverket och 

Läkemedelsverket: 

Missförhållanden inom området folkhälsa och som omfattas av                              

myndighetens tillsynsansvar. 

 

Finansinspektionen och 

Konsumentverket:           



Missförhållanden inom området konsumentskydd och som omfattas av myndighetens 

tillsynsansvar. 

 

Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Integritetsskyddsmyndigheten, 

Livsmedelsverket, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet och 

Transportstyrelsen: 

Missförhållanden inom området skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet                                 

i nätverks- och informationssystem och som omfattas av myndighetens                               

tillsynsansvar. 

 

Ekobrottsmyndigheten: 

Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i                                 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller bedrägeribekämpning. 

 

Skatteverket: 

Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i                                

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller skatteområdet. 

 

Regeringskansliet: 

Missförhållanden inom området EU:s finansiella intressen enligt artikel 2.1 b i                                 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet. 

 

Konkurrensverket: 

Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i                                

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller konkurrensområdet. 

 

Regeringskansliet: 

Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i                           

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller statsstödsområdet. 

 

Skatteverket: 

Missförhållanden inom området den inre marknaden enligt artikel 2.1 c i                                

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937, när det gäller bolagsskatteområdet. 

 

Arbetsmiljöverket: 

Missförhållanden som inte omfattas av någon annan behörig myndighets ansvarsområde. 
 


