
Regelrådet har granskat konsekvensutred-
ningen till författningsförslagen i Redovis-
ningsutredningens slutbetänkande En över-
syn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:8). 
Sammantaget bedömer Regelrådet att den 
uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordning 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning.  

Utredningen har enligt Regelrådet på ett tyd-
ligt sätt beskrivit de förändringar som föreslås 
i tre årsredovisningslagar. Detta gäller såväl i 
fråga om bakgrunden till förslagen och vad de 
är tänkta att uppnå som vilka alternativ som 
har övervägts och vad som motiverar valet av 
föreslagen reglering. 

I konsekvensutredningen är det beskrivet, 
förslag för förslag, vad förslagen innebär, vilka 
företag som berörs samt hur de påverkas. 
Beräkningar är gjorda och den beloppsmäs-
siga påverkan uppskattas uppgå till kostnads-
minskningar på cirka 100 miljoner kronor. 
Regelrådet uppskattar den tydliga be-
skrivningen och anser det som positivt att 
utredningen nått så långt i sina beräkningar 
samtidigt som det också förmedlas att 

Ändrat regelverk 
för årsredovisning 

angivna belopp är förenade med osäkerhet. 

Utredningen tillsattes i december 2012 med 
uppdrag att genomföra ett EU-direktiv om 
årsredovisning, koncernredovisning och rap-
porter i vissa typer av företag. EU-direktivet 
innehåller regler som till stor del förenklar 
företags årsredovisning, särskilt för små 
företag. Utredningen har haft i uppdrag att 
överväga hur de möjligheter till förenkling som 
direktivet medger ska genomföras i svensk rätt. 
Efter överväganden har det bl.a. föreslagits att 

en ny kategori företag ska införas i redovis-
ningslagstiftningen, mikroföretag, och för 
dessa ska kraven på redovisningens innehåll 
bli betydligt lättare. Ett mikroföretag är,  enligt 
den föreslagna definitionen, ett företag som 
inte överstiger mer än högst ett av följande 
gränsvärden: medeltal anställda 3, balansom-
slutning 1,5 miljoner kronor och nettoomsätt-
ning 3 miljoner kronor.   

      
       Läs hela yttrandet här

Regelrådet har granskat förslag från Finans-
departementet om ändringar av upphand-
lingslagstiftningen. Regelrådet finner att 
konsekvensutredningen inte uppfyller 
förordningens krav.

Det föreslås att domstolarna vid bestäm-
mandet av eventuell inhibition av upphand-
lingsavtal ska ta en vidare hänsyn än de gör 
idag och ta hänsyn till användarnas intresse, 
allmänintresset och övriga berörda intressen 
av det som upphandlas. 

Enligt Regelrådets bedömning brister kon-
sekvensutredningen bland annat vad gäller 
redovisningen av berörda företag och regle-

ringens påverkan på berörda företag kostnader 
och konkurrensförhållanden samt redovisnigen 
av alternativa lösningar. Regelrådet påpekar 
särskilt att regelförändringar på upphand-
lingsområdet riskerar att få stora effekter för 
företagens konkurrensförhållanden varför det 
är viktigt att dessa aspekter redovisas.  Regel-
rådet saknar också en diskussion kring valet att 
formulera den föreslagna regleringen generellt 
istället för att i regleringen särskilt peka ut det 
område som förslaget syftar till att påverka. 

Det uttalade syftet med förslaget är att minska 
Migrationsverkets problem till följd av att 
ett stort antal direktupphandlade platser för 
tillfälliga asylboenden inte kan utnyttjas på 

Upphandlingsregler otydligt utredda

grund av inhibitionsbeslut. Den reglering som 
föreslås stämmer väl överens med formule-
ringar i bakomliggande EU-direktiv. Förslaget 
bedöms av förslagsställaren leda till nack-
delar för leverantörer som inte vinner sina 
upphandlingar. 

  
       Läs hela yttrandet här
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http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-betankandet-krav-pa-privata-aktorer-i-valfarden-sou-20157/
http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-en-oversyn-av-arsredovisningslagarna-sou-201518-2/
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm
http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-interimistiska-beslut-vid-overprovningar-av-upphandlingar/
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      Regelrådets hemsida

Förslaget innebär att kreditinstitut som 
lämnar bolån till enskilda ska tillämpa villkor 
som i fråga om återbetalning är förenligt 
med en sund amorteringskultur och inte 
bidrar till alltför hög skuldsättning för hus-
hållen. 

Regelrådet saknar en redogörelse för alter-
nativa lösningar och utesluter inte att det 
kan finnas fler alternativ som uppnår syftet. 

Regelrådet saknar vidare uppgifter om de 
berörda företagens storlek, liksom beräkningar 
av företagens kostnader. Regelrådet anser att 
förslagsställaren borde ha redovisat förslagets 
betydelse för de mindre företagen i gruppen 
av berörda företag, då Regelrådet bedömer att 
de kostnader och minskade ränteintäkter som 
följer av förslaget sannolikt får förhållandevis 
större konsekvenser för de mindre företagen.
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Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan 
inom Tillväxtverket vars ledamöter utses 
av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina 
egna beslut. Regelrådets uppgifter är att 
granska och yttra sig över kvaliteten på 
konsekvensutredningar till författningsför-
slag som kan få effekter av betydelse för 
företag. Rådet ska också på begäran från 
regelgivare granska konsekvensutredningar 
till förslag från EU som bedöms få stor 
påverkan för företag i Sverige. 

Havs- och vattenmyndighetens förslag till 
ändrade bestämmelser för fiske med garn 
och trål.

 Uppfyller kraven

Energimarknadsinspektionens förslag till 
ändring i föreskrifter om redovisning av 
nätverksamhet (EIFS 2012:4).

 Uppfyller kraven

Statistiska centralbyråns förslag till före-
skrifter för företag att lämna uppgifter till 
statistik om industrins vattenanvändning

 Uppfyller kraven
 
Näringsdepartementets remiss om Bover-
kets rapport 2015:28 – Åtgärder som kan 
undantas från kravet på bygglov

 Uppfyller inte kraven

Sveriges geologiska undersöknings förslag 
till ändring i föreskrifter om gruv- och 
borrhålskartor

  Uppfyller inte kraven

Miljö- och energidepartementets förslag 
till ändringar i förordning (2013:63) om 
bekämpningsmedelsavgifter

  Uppfyller inte kraven

      Läs mer på www.regelradet.se
     

Ökade amorterings-
krav

1. Vad ser ni som den största utmaningen för 
företag i er bransch med nya och ändrade 
regler som föreslås?
Företagen inom besöksnäringen är omgärda-
de av förvånansvärt många och ofta krångliga 
regler, samtidigt som de allra flesta företagen 
i näringen är små. Alla nya regler som medför 
belastningar i form av tidsåtgång och/eller 
kostnader är i sig en utmaning för företagen. 
Den tid som företagen måste lägga på att följa 
bestämmelser av olika slag innebär att de får 
mindre tid över till att bedriva och utveckla sin 
affärsverksamhet. Det är därför vi arbetar hårt 
för att motverka onödiga och alltför långtgå-
ende regler. 
2. Hur agerar Visita för att föra fram sina 
åsikter om regelverk man anser bör ändras?
Vi arbetar brett och på många olika fronter 
när det gäller att påverka de regler som 
omfattar våra medlemsföretag. Vi svarar på 
ett ganska stort antal remisser med lagförslag 
varje år, men vi har också löpande kontakter 

Lennart Palm och Leif Melin har varit ordi-
narie ledamöter sedan 2009 och Eleonor 
Kristoffersson tillträdde 2012. De har bidragit 
med en gedigen kunskap om reglers effekter 
för företag och ett stort engagemang för 
Regelrådets verksamhet och utveckling. Vi 
tackar för deras insats. Du kan läsa mer på 
Regelrådets hemsida.
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och dialog med politiker och andra beslutsfat-
tare på olika nivåer runtom i landet. Vissa frågor 
kan leda till att vi skriver en debattartikel eller 
agerar på annat sätt i media. I många frågor 
samverkar vi med Svenskt Näringsliv och övriga 
medlemsorganisationer där och Näringslivets 
Regelnämnd, NNR, där vi är medlemmar.

3. Vad ser du som den främsta utmaningen för 
era medlemsföretag framöver?
Det finns många utmaningar. Arbetskraftskost-
naderna har ökat kraftigt för många företag, 
eftersom arbetsgivaravgifterna för unga har 
höjts. Liksom näringslivet i övrigt står vi nu också 
inför en avtalsrörelse. En stor utmaning ligger i 
kompetensförsörjningen, att få tillräckligt många 
och välutbildade medarbetare till vår starkt väx-
ande näring.

Tre av Regelrådets ordinarie leda-
möter slutar vid årsskiftet

REGELRÄTT

Enligt Regelrådet finns det stora brister i Fi-
nansdepartementets konsekvensutredning, 
vilket gör att Regelrådet inte kan bedöma 
förslagets effekter för berörda företag. 

Eva Östling, VD/CEO Visita

Eva Östling, VD/CEO Visita. Visita är bransch- 
och arbetsgivarorganisation för den svenska 
besöksnäringen.
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