
I Regelrådets bedömning av konsekvens-
utredningen aktualiseras vikten av att 
förslagsställare beräknar kostnader vid 
regelförslag som går utöver minimikra-
ven enligt det bakomliggande EU-direk-
tivet och även att utföra en beräkning av 
effekterna för svenska företag. Detta blir 
särskilt viktigt när förslagsställaren upp-
ger att de administrativa kostnaderna för 
berörda företag kan bli högre än kom-
missionens spann de första åren.   

Det föreslås ändringar med anledning 
av ett EU-direktiv om stora företags och 
koncerners tillhandahållande av icke-
finansiell information och upplysningar 
om mångfaldspolicy. Tillhandahållandet 
av icke-finansiella upplysningar föreslås 
ske i en hållbarhetsrapport. 

Vad gäller definitionen av begreppen 
stora företag, företag av allmänt intresse 
och stora koncerner föreslås att samma 
definitioner används som redan har fö-
reslagits i SOU 2014:22 (redovisningsut-
redningen). Om förslagsställaren istället 
hade utgått strikt från de minimikrav som 

Mångfaldspolicy 
ska redovisas 

direktivet uppställer skulle antalet företag 
som omfattats av kravet på upprättande 
av en hållbarhetsrapport varit cirka 100 st. 
Förslagsställaren motiverar orsakerna till 
detta i ord, men inte genom en beräkning 
eller beloppsmässig uppskattning av vilka 
effekter det faktiskt får för de tillkomman-
de 1 900 företag som därmed kommer att 
omfattas av kravet på upprättande av en 
hållbarhetsrapport. 

Regelrådet hade också gärna sett en utför-
ligare beskrivning av påverkan på konkur-

rensförhållanden för berörda företag, ex-
empelvis hur konkurrensen kan påverkas 
mellan de företag som berörs av förslaget 
och de företag som är precis under grän-
sen för att omfattas av regelverket. 
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Regelrådet bedömer att Socialstyrelsens 
konsekvensutredning uppfyller de krav som 
ställs i 6-7 §§ förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning. 

Konsekvensutredningen innehåller enligt 
Regelrådet vissa brister så som resonemang 
kring alternativa lösningar och sättet som 
berörda företag har beskrivits på. Samtidigt 
menar Regelrådet att de ekonomiska konse-
kvenserna belysts på ett överskådligt sätt ge-
nom tabeller och beskrivande text. Det finns 
också två bilagor till konsekvensutredningen 

där de ekonomiska beräkningarna mer ingå-
ende beskrivs genom att antaganden förklaras 
och källor anges. Sammantaget gör Regelrådet 
bedömningen att Socialstyrelsen uppfyller de 
krav som ställs på en konsekvensutredning.  

Det är efter att Socialstyrelsen genomfört 
översyn och uppföljning av sina föreskrif-
ter om läkarnas specialisttjänstgöring som 
det framkommit argument för att revidera 
föreskrifterna. Bland det som föreslås syns 
att handledning av ST-läkare bör planeras 
in i ordinarie tjänstgöringsschema och att 

Socialstyrelsens föreskrifter om läkarnas 
specialisttjänstgöring (ST) 

bedömningen av ST-läkarens uppnådda 
specialistkompetens ska göras i samråd 
med studierektor.    
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Regelrådet finner att konsekvensutred-
ningen till Folkhälsomyndighetens förslag 
till föreskrifter om lagerdeklarationer av vin 
och druvmust uppfyller kraven som ställs i 
förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning.
Konsekvensutredningen är överlag tydlig. 
Vissa brister finns i beskrivningen av hur 
reglerna skulle kunna påverka företag av olika 
storlek, men eftersom det framgår tydligt 
att kostnaderna för företag är begränsade 
och i vissa delar kan förväntas avta på sikt 
bedömer inte Regelrådet att dessa brister är 
allvarliga. 

Folkhälsomyndigheten ska lämna uppgifter 
till Jordbruksverket om svenska företags 
lager av vin och druvmust.  Kravet har sin 
grund i EU:s förordningar om jordbruks-
produkter. Deklarationerna utgör en del av 
ett beräkningsunderlag för att ta reda på 
marknadsläget för ingående lager, försälj-
ning och konsumtion av vin och är därför ett 
styrinstrument för EU-kommissionen.
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1 april
Regelrådet sammanträder
16 april
Regelrådet sammanträder
29 april
Regelrådet sammanträder
12 maj
Regelrådet sammanträder
27 maj
Regelrådet sammanträder
10 juni
Regelrådet sammanträder

Regelrådet är ett oberoende särskilt
beslutsorgan utsett av regeringen. 
Rådets uppgift består av att bedöma kon-
sekvensutredningars kvalitet med hänsyn 
till de effekter författningsförslaget kan 
få för företag. Regelrådet granskar på 
begäran från regelgivare EU-konsekvens-
utredningar till EU-förslag som kan få 
stor påverkan på företag i Sverige

Tullverkets förslag till ändringar i före-
skrifter TFS 2000:20 om tullförfarande 
m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av 
Eg:s exportkontrollsystem.

 Uppfyller kraven

Statistiska centralbyråns förslag till 
föreskrifter om skyldigheter för företag 
att lämna uppgifter till it-statistik.

 Uppfyller kraven

Finansdepartementets promemoria 
Slopad avdragsrätt för pensionsspa-
rande.

 Uppfyller inte kraven
 
Statens jordbruksverks förslag till 
föreskrifter om frivillig organiserad 
hälsokontroll av husdjur. 

 Uppfyller kraven

Miljö- och energidepartementets 
promemoria ”höjd ambitionsnivå i 
elcertifikatsystemet till 2020”. 

 Uppfyller inte kraven

Transportstyrelsens förslag till föreskrif-
ter om bedrivande av tågtrafik.

 Uppfyller kraven

      Läs mer på www.regelradet.se
     

Koll på lager av vin 
och druvmust

Vilka satsningar inom regelförenkling pla-
neras under 2015?
Det måste bli enklare att starta företag, att 
expandera, exportera och anställa fler med-
arbetare. Inte minst de nya, kunskapsinten-
siva och växande företagen är viktiga för fler 
jobb. Därför har regeringen flera satsningar 
planerade till 2015. Förenklingsuppdragen 
på lokal och regional nivå slutrapporteras nu 
under våren. Det kommer att ge en grund 
till vårt fortsatta arbete.  Uppgiftslämnarut-
redningen överlämnar sitt slutbetänkande i 
dagarna med fortsatt utveckling och anslut-
ning av myndigheter som följd. Med den nya 
EU-kommissionen pågår också ett arbete 
med att försöka inrikta det fortsatta förenk-
lingsarbetet mot mål, uppföljning och bättre 
konsekvensutredningar även på EU-nivå.

Vilken ser du som den främsta utmaning-
en?
En viktig utgångspunkt för regeringen i att 
nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 

Regelrådet anser att konsekvensutredning-
en inte uppfyller kraven i förordningen om 
konsekvensutredning vid regelgivning. Det 
är främst otillräckliga beskrivningar av be-
rörda företag och hur de ekonomiskt påver-
kas av förslaget som Regelrådet är kritisk 
till. Förslaget är tänkt att öka attraktiviteten 
att investera i ny förnyelsebar elproduktion.

      Läs hela yttrandet här
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Mikael Damberg

är att säkerställa så goda förutsättningar som 
möjligt för de små och medelstora företagen att 
växa och frodas. En av flera utmaningar är att vi 
behöver höja konsekvensutredningarnas kvalitet. 
Men jag är övertygad om att med det arbete som 
nu görs av Tillväxtverket i form av råd och stöd till 
regelgivarna så kommer konsekvensutredningarna 
att bli bättre.  

Inom vilka förenklingsområden finns de största 
svårigheterna?
Störst utmaning är de förenklingsområden där 
många aktörer är involverade, t.ex. alla länsstyrel-
ser eller uppgiftslämnandet med många centrala 
myndigheter som ska prioritera arbetet. Men där 
finns förstås även en stor potential om många 
aktörer drar åt samma håll!

Regeringen föreslår höjd ambitionsnivå i 
elcertifikatsystemet
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Mikael Damberg,  Närings- och innovations-
minister, Näringsdepartementet
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