
Bättre analyser av reglers effekter – men 
fortfarande lång väg kvar att gå.
 
Syftet med konsekvensutredningar är att ska-
pa underlag för regelgivare att fatta välgrun-
dade beslut om nya och ändrade regler. Det 
är nödvändigt för att säkerställa att reglerna 
uppnår sina syften utan att medföra onödiga 
bördor för företagen. Resultatet i Regelrå-
dets årsrapport 2016, som överlämnades till 
Näringsdepartementet den 22 februari, visar 
visserligen på en markant förbättring av kon-
sekvensutredningarnas kvalitet, men också 
att det kvarstår stor förbättringspotential. 

Enligt Regelrådet bedömdes 52 procent av 
konsekvensutredningarna som remitterats 
under 2016 uppfylla de krav som ställs i 
förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning. Detta är en markant förbättring 
jämför med föregående år, då 36 procent 
av konsekvensutredningarna bedömdes 
uppfylla kraven. Förbättringen är särskilt 
tydlig bland förvaltningsmyndigheter, vars 
konsekvensutredningar har ökat från 49 
procent som uppfyllde kraven 2015 till 77 
procent 2016. 

Orsakerna till den förbättrade statistiken är 
svåra att fastställa. Regelrådet skriver i sin års-
rapport att det arbete som rådet har lagt ner 
sedan 2015 på att utveckla sina yttranden till 
att bli mer vägledande i sin utformning delvis 
kan ligga till grund för förbättringen. Vidare 
konstaterar Regelrådet i sin rapport att rådet 
under 2016 har börjat göra mer nyanserade 
bedömningar. Även detta kan ha bidragit till 
den förbättrade statistiken. 

Konsekvensutredningarna till förslag till 
myndighetsföreskrifter håller en betydligt 
högre kvalitet än de till förslag på lagar och 
förordningar, enligt Regelrådet. Detta anser 
Regelrådet vara problematiskt, eftersom myn-
digheternas handlingsutrymme att utforma 
sina föreskrifter begränsas av de överordnade 
regleringarnas utformning. 

Utifrån årets resultat drar Regelrådet slutsat-

sen att det är trots förbättringarna kvarstår 
stora brister i kvaliteten på konsekvensut-
redningarna. Redovisningen brister särskilt 
avseende förslagens påverkan på kostnader, 
konkurrensförhållanden och behov av särskild 
hänsyn till små företag. 

Regelrådet anser att det finns behov av fort-
satt och utökat stöd till förslagsställare i deras 
arbete med konsekvensutredningar. Av denna 
anledning ser Regelrådet positivt på det pågå-
ende arbete på Tillväxtverket med att utveckla 
stödet och vägledningen till konsekvensut-
redningar. Rådet förväntar sig dock också att 
förslagsställarna själva lägger ner den tid och 
de resurser som krävs för att få till stånd kon-
sekvensutredningar av tillräcklig kvalitet under 
det kommande året.

      Årsrapport 2016 på www.regelradet.se

I Regelrådets yttrande över betänkandet 
Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) 
bedömdes konsekvensutredningen inte 
uppfylla de förordningskrav som ställs på 
konsekvensutredningar vid regelgivning. 
Regelrådet ansåg att bakgrunden och 
syftet med förslaget var beskrivet på ett 
tillfredställande sätt.  Den kritik Regelrådet 
framförde handlade bland annat om att de 
alternativa lösningarna hade kunnat utveck-
las mer, exempelvis i fråga om kvalitetskrav 
och utformningen av vinstbegräsningen. Vi-
dare anmärktes att förslagets konsekvenser 
borde ha beskrivits ytterligare. Regelrådet 
efterfrågar bland annat utförligare beskriv-
ningarna av hur konkurrensförhållandena 

för företagen påverkas.  
Betänkandet innehåller bl.a. förslag om 
tillståndskrav för juridiska personer som 
ska motta offentliga medel till välfärdsverk-
samhet. Tillståndskravet är kopplat till en 
vinstbegränsning

Branschkommentar från Svenska Vård 
”Svenska Vårds uppfattning är att Väl-
färdsutredningens förslag att söka reglera 
fri-stående vård- och omsorgsutförares 
möjlighet att göra vinst skulle inverka 
negativt på välfärdens utveckling. Vi vill 
istället att fokus ska vara en väl utvecklad 
kvalitetskonkurrens där fristående utförare 
ges möjlighet att bidra till att stärka kvali-
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teten inom vård, omsorg och behandling. Då 
behövs såväl offentliga utförare som fristående 
vinstdrivande företag. Kvalitetskonkurrens 
handlar i grunden om att stärka den enskilde 
omsorgstagaren och dennes påverkansmakt 
genom att utförare som inte erbjuder hög kva-
litet och god omvårdnad kan väljas bort. Det 
kräver öppenhet för en mångfald av utförare 
och valfrihet. Välfärdsutredningens betänkan-
de går tyvärr i en annan riktning.”

 Läs hela yttrandet här
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Regelrådet anser att konsekvenserna av 
förslaget inte utretts tillräckligt.

Den nya skatten föreslås i syfte att minska 
den skattefördel som finanssektorn kan 
antas ha till följd av att omsättningen av 
finansiella tjänster undantagits från mervär-
desskatt. Skatten ska tas ut med 15 procent  
av beskattningsunderlaget som utgörs av 
den skattskyldiges sammanräknade årliga 
lönekostnader. 
Såvitt Regelrådet förstår påverkar förslaget 
cirka 320 000 företag, varav majoriteten inte 
tillhör finanssektorn. I konsekvensutred-

ningen saknas uppgifter om berörda företag 
utanför den finansiella sektorn. Det finns hel-
ler inga uppgifter om vilka kostnadsmässiga 
konsekvenser förslaget medför för dessa före-
tag, liksom det saknas analyser av effekter på 
företagens konkurrensvillkor samt effekter för 
små företag. Regelrådet kan därför inte ute-
sluta att det finns särskilt utsatta branscher 
eller företag som riskerar att påverkas  på ett 
för verksamhetens avgörande sätt.     

      Läs hela yttrandet här

1 mars
Regelrådet sammanträder
15 mars
Regelrådet sammanträder

Regelrådets uppgifter är att granska och 
yttra sig över kvaliteten på konsekvensut-
redningar till författningsförslag 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. Regelrådet är ett särskilt besluts-
organ inom Tillväxtverket vars ledamöter 
utses av regeringen. Regelrådet ansvarar 
för sina egna beslut. 

Socialdepartementets betänkande om  
Ökad insyn i välfärden, SOU 2016:62 2. 

 Uppfyller kraven

Energimarknadsinspektionens förslag till fö-
reskrifter om skyldighet att informera elan-
vändare om leveranssäkerheten i elnätet.

 Uppfyller kraven

Utbildningsdepartementets betänkande  
Det stämmer! Ökad transparens och mer 
lika villkor, SOU 2016:66.

 Uppfyller inte kraven

Finansdepartementets promemoria Ut-
vidgad skattebefrielse för egenproducerad 
förnybar el.

 Uppfyller kraven

Skatteverkets förslag till föreskrifter om 
elektronisk ansökan om återbetalning eller 
kompensation av energiskatt i vissa fall.

 Uppfyller kraven

Myndigheten för yrkeshögskolans förslag till 
föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll 
för utbildning som leder till allmän behörig-
het inom elinstallation.

 Uppfyller inte kraven

Näringsdepartementets promemoria Åter-
bostadisering.

 Uppfyller inte kraven

Skatt på finansiell 
verksamhet

1. Vilken slutsats tycker du att man kan dra 
utifrån Regelrådets årsrapport för 2016?
Av statistiken att döma är den tydligaste 
slutsatsen att kvaliteten på konsekvensut-
redningar blivit bättre. Det är dock svårt att 
fullt ut förklara orsaken. En viktig förklaring 
kan vara att regelgivarna tagit till sig vad Re-
gelrådet tidigare framfört som brister. Trots 
förbättringen är det fortfarande cirka hälften 
av konsekvensutredningarna som inte upp-
fyller kraven. Även om statistiken förbättrats 
kvarstår stora brister och det är även tydligt 
att kvaliteten varierar kraftigt mellan olika 
regelgivare. 
  
2. Vad ser du som den största utmaningen 
i arbetet med konsekvensutredningar 
framöver?
Att en fullständig konsekvensutredning ska 
vara lika självklar för regelgivaren att ta fram 
som regelförslaget som sådant. Det är först 
när vi har en fullständig konsekvensutred-
ning som grund för ett nytt regelförslag 
som jag anser att beslut bör fattas om nya/
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Skatt på flygresor
Regelrådet bedömer att konsekvensutred-
ningen uppfyller förordningens krav.

Enligt Regelrådet framgår förslagets ef-
fekter för de indirekt berörda företagen i en 
tillräcklig omfattning. Förslaget innebär att 
en flygskatt ska betalas för passagerare som 
reser från en svensk flygplats, i ett flygplan 
som är godkänt för fler än tio passagerare. 
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Pernilla Lundqvist, ordförande Regelrådet.

Pernilla Lundqvist

ändrade regler. Genom att besluta om regler 
med bristfällig konsekvensutredningar som 
grund kan det leda till oanade konsekvenser 
för företag.
 
3. Vilka förbättringsåtgärder borde införas 
kring arbetet med konsekvensutredningar?
Generellt sett mer resurser vid upprättande 
av konsekvensutredningar, inte minst när det 
gäller kostnadsberäkningar. Konsekvensutred-
ningar måste bli en självklarhet och något som 
är med från början i processen med framta-
gande av regelförslag.  Därför måste det vara 
högre press på att konsekvensutredningar ska 
vara godkända. Jag vill slutligen även poängte-
ra att många regelgivare förbättrat sitt arbete 
och de ska fortsätta på detta spår.   
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