
Regelrådet överlämnade den 22 februari sin 
årsrapport för 2015 till Näringsdepartemen-
tet. Regler är ett av de största hindren för 
tillväxt i små och medelstora företag. Regelrå-
det konstaterar att många konsekvensut-
redredningar som upprättas till förslag till 
nya regler fortfarande håller för låg kvalitet. 
Jämfört med 2014 har inga väsentliga förbätt-
ringar uppnåtts.

Regelrådet bedömer att en majoritet av de 
konsekvensutredningar som upprättats inte 
ha tillräcklig kvalitet för att uppfylla de krav 
som ställs i förordningen om konsekvensut-
redning vid regelgivning. Regelrådet skriver i 
sin årsrapport att det finns starka skäl för att 
den utbildning och stödverksamhet som be-
drivs av bland andra Tillväxtverket ska fortsät-
ta och fokusera på förbättringar av analyser 
av hur regler påverkar företags kostnader och 
konkurrensförhållanden.

Just analyserna av kostnader och konkur-
rens blir i allmänhet sämre belysta än andra 
aspekter i de konsekvensutredningar som 
görs. Det här anser Regelrådet är särskilt 
bekymmersamt eftersom det är frågor som 
är viktiga för företag och som Regeringen har 

betonat som särskilt viktigt i regelförenk-
lingsarbetet.

Under år 2015 har Regelrådet yttrat sig i 
198 ärenden. Andelen konsekvensutred-
ningar som uppfyller förordningens krav 
var 71, vilket är en lika stor andel (36 pro-
cent) som bedömdes uppfylla kraven 2014. 
Myndigheternas konsekvensutredningar 
håller en högre kvalitet än Regeringskans-
liets, enligt Regelrådet. För myndigheterna 
ligger andelen konsekvensutredningar som 
bedömts uppfylla förordningens krav på 
49 procent medan motsvarande andel för 
Regeringskansliet är 20 procent.

Utifrån årets resultat drar Regelrådet slutsat-
sen att det är fortsatt motiverat att satsa på 
utbildning av tjänstemän som arbetar med 
konsekvensutredningar. Det behövs särskilt 
utbildning i analys av hur regler påverkar 
kostnaderna och konkurrensvillkoren för före-
tag. Det är även viktigt att regeringen ställer 
tydligare krav på att konsekvensutredningar 
ska göras när utredningar tillsätts och att en 
idéutveckling sker för att få fram nya åtgärder 
som kan leda till bättre konsekvensutredning-
ar och mer ändamålsenliga regler.

      Läs hela årsrapporten här
      

Regelrådet anser att Arbetsmiljöverkets upp-
rättade konsekvensutredning till förslaget om 
föreskrifter gällande elektromagnetiska fält 
sammantaget uppfyller de krav som ställs på 
en konsekvensutredning. 
  
Samtliga punkter som Regelrådet bedömt, 
med undantag för beskrivningen av påverkan 
på konkurrensförhållandena, anses godtagba-
ra.  I konsekvensutredningen finns det en tyd-
lig beskrivning av de berörda företagen utifrån 
deras branschtillhörighet, antal och storlek. 
Det anges att i princip alla svenska företag på-
verkas men Arbetsmiljöverket utvecklar också 
beskrivningen genom att ange på ett 
noggrannare sätt vilka av de berörda som 

påverkas särskilt. Regelrådet anser att det 
är positivt att beskrivningen både består 
av resonerande text och tydligt uppställda 
tabeller.  Även kostnadsbeskrivningarna 
är enligt Regelrådet välgjorda och tydligt 
uppställda.

Förslaget till ändrad föreskrift utgör ett 
led i genomförandet av ett EU-direktiv om 
minimikrav till skydd för arbetstagare från 
de risker som uppkommer i samband med 
exponering av elektromagnetiska fält i 
arbetet.

I föreskrifterna föreslås gränsvärden av-
sedda att skydda mot alla kända, omedel-

Gränsvärden för  elektromagnetiska fält 

bara och övergående, direkta hälsoeffekter 
som uppkommer på grund av exponering för 
elektromagnetiska fält. Det föreslås också 
bestämmelser som avser att förebygga de 
indirekta effekter som uppkommer på grund 
av förekomst av elektromagnetiska fält på 
arbetsplatsen, såsom påverkan på aktiva eller 
passiva medicinska implantat.

      Läs hela yttrandet här
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Regelrådet kritiserar att konsekvensutred-
ningen inte tillräckligt tydligt har beskrivit 
alla de företag som berörs. Redovisningen av 
hur företagens kostnader och konkurrensför-
hållanden påverkas tycker Regelrådet också 
är bristfällig, liksom att beskrivning av om 
särskilda hänsyn till småföretag behöver tas 
helt saknas. 

syftet med förslaget anges vara att genomföra 
tre eU-direktiv som bland annat handlar om 
provning av fordons trafiksäkerhet i svensk rätt. 
Det föreslås exempelvis att besiktningar i fort-
sättningen ska ske med andra intervall än idag 
och att fler flygande inspektioner av nyttotrafik 
ska genomföras.
     
      Läs hela yttrandet här

15 mars
Förenklingsforum, en inspirerande dag där 
förenkling för företag är i fokus. arrangör: 
Näringsdepartementet och Tillväxtverket. 
16 mars
Regelrådet sammanträder

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. 

Transportstyrelsens förslag till föreskrifter 
om redovisningscentraler för taxitrafik.

 Uppfyller kraven

statistiska centralbyråns förslag till 
föreskrift för undersökningen Företagens 
utgifter för it och marknadsföring 2015.

 Uppfyller kraven

skolverkets förslag till föreskrifter om un-
derlag för bedömning av nyanlända elevers 
kunskaper.

 Uppfyller inte kraven
 
Utbildningsdepartementets förslag om 
Ökad insyn i fristående skolor 
(sOU 2015:82).

 Uppfyller kraven

Post- och telestyrelsens förslag till föreskrif-
ter om ett kombinerat urvalsförfarande för 
tillstånd att använda radiosändare i frek-
vensblocket 723-733/778-788 Mhz (FDD5 i 
700 Mhz-bandet).

 Uppfyller kraven

Näringsdepartementets förslag på genom-
förande av direktivet (2014/94/eU) om 
utbyggnad av infrastrukturen för alterna-
tiva bränslen.

 Uppfyller inte kraven

      Läs mer på www.regelradet.se
     

Nya regler för 
bilbesiktning 

1. Ser du något samband mellan regelför-
enkling och jobbpolitiken?

Ja, absolut. Att göra det enklare för företag att 
driva och utveckla sina verksamheter kommer 
att utgöra ett allt viktigare arbete under man-
datperioden. Genom att förenkla kan företag 
lägga mer tid på att utveckla just sin verksam-
het. Det påverkar såväl deras konkurrenskraft 
som vilja och möjligheter att anställa. 
 
2. Finns det några särskilda områden, poli-
tikområden, delar av Sverige eller delar av 
näringslivet eller annat,  där det är särskilt 
prioriterat att arbeta med regelförenkling?

Områden där det finns tillväxtvilja och poten-
tial för att anställa. Här tjänar Tillväxtverkets 
undersökning Företagens villkor och verklighet 
en viktig roll i att identifiera sådana områden. 
Nu senast har vi undertecknat en överens-

Det föreslås att ett bosättningskrav åter-
införs i rennäringsförordningen vad gäller 
rätten att bedriva icke-yrkesmässig små-
viltsjakt och fiske på statens mark ovanför 
odlingsgränsen. Regelrådet bedömer att 
konsekvensutredningen är bristfällig. Fram-
förallt eftersom ett tidigare bosättningskrav 
har bedömts strida mot eU-rätten.
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kommelse med Sveriges Kommuner och 
Landsting för att arbeta för att göra det enklare 
för restaurangföretagare i Sverige. Arbetet 
kommer att fortsätta med andra branscher.
 
3. Vilka är dina viktigaste slutsatser utifrån 
Regelrådets årsrapport? 

Jag delar Regelrådets rekommendation om att 
fortsätta satsa på utbildning och andra stödin-
satser för att höja konsekvensutredningarnas 
kvalitet. Nu har vi bra information om vilka 
delar av konsekvensutredningen som oftast 
brister så nu måste det bli hundra procent 
fokus på att förbättra resultatet under 2016.

Återinfört bosättningskrav inom 
rennäringen

REGELRÄTT

Regelrådet finner att konsekvensutred-
ningen till Transportstyrelsens förslag om 
införlivande av eU:s besiktningspaket inte 
uppfyller kraven i förordningen om konse-
kvensutredning.

Oscar stenström, statssekreterare hos
närings- och innovationsminister Mikael 
Damberg.
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