
Du läser nu Regelrådets första nyhetsbrev. 

Regelrådet är en statlig kommitté som 
arbetar med att granska alla förslag till 
nya och ändrade regler som påverkar 
företagens ekonomi. Vår uppgift är att 
se till att reglerna utformas på ett enkelt 
sätt och bygger på en utredning som 
tydligt visar de ekonomiska konsekvenser 
som förslagen för med sig för företag. På 
det sättet bidrar vi också till att minska 
företagens administrativa kostnader. 

Regelrådet består av ledamöter med 
bakgrund från både förvaltning och 
näringsliv. Vi har en rådgivande funktion 
och tar ställning genom att lämna ett 
yttrande över ett regelförslag. Yttrandet 
lämnas till det departement eller den 
myndighet som lagt fram förslaget. Våra 
yttranden finns på regelradet.se men du  
kommer också att närmare kunna följa 
dem i våra nyhetsbrev framöver. 

Regelrådet började sin verksamhet år 
2009 och har fram till i dag yttrat sig över 
539 regelförslag. Det vi hittills har sett i 
vår granskning är att det finns ett stort 
utrymme för att förbättra kvaliteten på 

Välkommen till 
Regelrätt

regelgivningen. Förbättringar tar tid, det är 
som att ändra kursen på en supertanker. 

Den 25 augusti i år fick vi ett tilläggsdirektiv 
av regeringen som ger oss utökade 
möjligheter när det gäller vår rådgivande 
verksamhet. Mer information om det hittar 
du i kommande nyhetsbrev.

- Regelrådet kommer att fortsätta att 
bevaka kvaliteten på regelgivning och 
konsekvensutredningar och därmed bidra 
till att minska krånglet för näringslivet, 
säger Regelrådets ordförande Stig von 
Bahr. 

 Läs mer på www.regelradet.se 

Regelrådet underkänner Skolverkets 
förslag till regler om uppgiftsinsamling 
eftersom förslagen medför ökade 
administrativa kostnader för friskolor 
och dessa inte har utretts. 

Riksdagen har beslutat om en ny 
skollag som ger Skolverket ansvar för 
nationell uppföljning och utvärdering av 
skolväsendet. Med anledning av det 
har Skolverket föreslagit nya regler om 
information om elever och betyg som 
skolor ska samla in och överföra om 
sin verksamhet till Skolverket. Läsåret 

2010/11 fanns 741 fristående grundskolor 
och 489 fristående gymnasieskolor 
som nu riskerar att drabbas av ökade 
administrativa kostnader på grund av de 
nya regler som Skolverket föreslår. I den 
utredning som ligger till grund för förslaget 
har Skolverket inte beräknat kostnadernas 
storlek. Mot den bakgrunden underkände 
Regelrådet Skolverkets förslag. 

 Läs hela yttrandet här   

Bättring Skolverket
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Regelrätt 

Regelrätt är ett nyhetsbrev som ges ut av 

Regelrådet i slutet av varje månad. 

Ansvarig utgivare: Christina Fors

Redaktör: Anna Ryltenius, 08-405 45 49 

anna.ryltenius@enterprise.ministry.se

Regelrådet 

telefonnummer: 08-405 10 00 (vxl)

Postadress: Regelrådet N 2008:05

Kv. garnisonen, 103 33 Stockholm

www.regelradet.se

Du som börjar arbeta i kommitté eller 
utredning inom Regeringskansliet 
erbjuds att gå en kommittéutbildning. 
I utbildningen ingår ett avsnitt med 
företagsfokus som Regelrådet håller i. 

Regelrådet har stor erfarenhet av att 
granska hur konsekvensutredningar 
utförts utifrån ett företagarperspektiv. På 
utbildningen får du möjlighet att diskutera 
med oss hur svårigheter som uppstår i 
arbetet med att redovisa reglers effekter 

för företag kan lösas. Utbildningen 
anordnas av kommittéservice på 
Förvaltningsavdelningen och hålls ett flertal  
gånger om året. För mer information ring 
Mia Wallgren, tel 08-405 10 29

12 oktober tillväxtverkets utbildning om 

konsekvensutredningar

12 oktober Regelrådet sammanträder

19 oktober Kommittéservice utbildning 

om konsekvensutredningar

26 oktober Regelrådet sammanträder

Grönt ljus för nya regler om 
yrkestrafik

Regelrådet godkänner regeringens förslag om 

en reformerad yrkestrafiklagstiftning. Förslaget 

berör ca 27 000 företag som bedriver yrkes-

trafikverksamhet och innebär att det både blir 

enklare och mindre kostsamt för företagen. 

 Läs hela yttrandet

Näringsdepartementets betänkande 

Fjärrvärme i konkurrens
 Avstyrker

 Konsekvensutredningen bristfällig

Näringsdepartementets betänkande om 

framtida ansvarsförhållanden på natur-

gasmarknaden
Tillstyrker

Konsekvensutredningen godtagbar

Finansdepartementets betänkande om 

Offentlig upphandling från eget företag
Tillstyrker

Konsekvensutredningen godtagbar

Bolagsverkets förslag till ändring i aktie-

bolagslagen m.m.
Tillstyrker

Konsekvensutredningen godtagbar

transportstyrelsens förslag till föreskrif-

ter om charter- och taxiflygning mellan 

Sverige och utlandet

 Avstyrker

 Konsekvensutredningen bristfällig

 Läs alla Regelrådets yttranden

Bättre konsekvens-
utredningar

Elisabeth Thand Ringqvist, VD på 
Företagarna

Vilka är de viktigaste regelförenkling-
arna som behövs?
De viktigaste regelförenklingarna enligt Fö-
retagarna är att höja gränsen för revisions-
plikten samt förenkla arbetsrätten. 
Vilken är den viktigaste erfarenheten 
från ditt arbete på Regeringskansliet 
som du tar med dig till Företagarna 
när det gäller regelförenkling?
Att det är viktigt att hela tiden jobba med 
både att se till att nya regler inte bidrar 
till ökad administration och att förenkla 
befintliga regler. en del departement 
prioriterar inte arbetet med konsekvensut-
redningar tillräckligt högt och tillsätter inte 
heller tillräckligt med personella resurser 
för ändamålet.
Vad har du för förväntningar på        
Regelrådet?
Att Regelrådet är tuffa mot regeringen när 
det behövs. Att Regelrådet är en för-

Om Regelrådet

Regelrådet bedömer om förslag till regler 

utformas så att de uppnår sitt syfte på ett 

enkelt sätt och till lägsta administrativa kostnad 

för företag. Regelrådet tittar också på om kon-

sekvenserna för företag är tillräckligt utredda. 

Regelrådet är rådgivande till myndigheter och 

departement.  

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

bättringsmotor som ger bra regelgivning. 
Kvaliteten på regelgivningen är mycket 
bättre än tidigare. tidigare fanns det ingen 
som kontrollerade att konsekvensutred-
ningar gjordes.   

Med tillstånd från  Microsoft

yttranden i korthet
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