
Regelrådet bedömer att Arbetsmiljöverkets 
förslag till nya föreskrifter om arbetsan-
passning sammantaget uppfyller kraven i 
förordningen utom när det gäller redovisning 
av särskilda hänsyn till små företag. 

Regelrådet ser positivt på att Arbetsmiljöver-
ket uppskattat de kostnader samt kostnads-
besparingar som förslaget kan medföra. 
Även om redovisningen baseras på mer eller 
mindre grova antaganden så ger den en bild 
av förslagets kostnadseffekter. Regelrådet 
har förståelse för att det behövs sådana 
antaganden för att kunna redovisa kvantifi-
erade effekter för en så stor population av 
företag inom skilda branscher. Regelrådet 
har konstaterat att Arbetsmiljöverket inte 
uppfyllt förordningens krav när det gäller 
särskilda hänsyn till små företag.

Regelrådet anser att det inte räcker med att 
ange att förslaget gäller för alla arbetsgivare 
och i alla verksamheter samt att kostnaderna 
för en arbetsanpassning inte får bli orimligt 
höga i förhållande till arbetet som arbets-
tagaren kan förväntas klara av. Regelrådet 
anser att konsekvensutredningen borde ha 
innehållit information om huruvida särskilda 

hänsyn till små företag har tagits vid utform-
ningen av föreskrifterna. 

Förslaget om nya föreskrifter om arbetsan-
passning föreslås ersätta föreskrifterna om 
arbetsanpassning och rehabilitering. Syftet 
är att göra det tydligare för arbetsgivarna 
vilka skyldigheter de har för att förebygga 
sjukfrånvaro och underlätta återgång i 
arbete.
Förslaget berör alla arbetsgivare vilka 
uppges vara 327 063 företag. Det beräknas 
medföra att de sammanlagda kostnaderna 
initialt ökar med 138,6 miljoner kronor, vil-
ket är en följd av kravet på  företagen om att 
ta fram nya rutiner för arbetsanpassning. 

Förslaget beräknas medföra att de årliga 
kostnaderna för interna utredningar och för 
externa experter ökar med 95,7 miljoner 

kronor. Samtidigt minskar de årliga kostnader-
na med 23,1 miljoner kronor eftersom kravet 
om att årligen ange mål för arbetsanpassning 
och rehabilitering tas bort. Vidare beräknas 
kostnaderna sjunka ytterligare med 115,5 
miljoner kronor då det nya kravet på ruti-
ner medför att det blir lättare att göra årliga 
revideringar av dem. Sammantaget minskar 
således de årliga kostnaderna med 42,9 miljo-
ner kronor.

Utöver detta uppskattas att om 10 procent av 
företagen får ner antalet sjukdagar med en 
eller två sjukdagar, blir besparingen ytterli-
gare 90,4 miljoner kronor respektive 180,8 
miljoner kronor. Om 5 procent av företagen får 
ner antalet sjukdagar med tre dagar beräknas 
besparingen bli 135,6 miljoner kronor.

Regelrådet har granskat konsekvensutred-
ningen i promemorian Tillstånd till offentlig 
danstillställning (Ds 2018:20) och bedömt att 
konsekvensutredningen inte uppfyller kraven. 

I promemorian föreslås att dagens absoluta 
tillståndskrav för danstillställningar ersätts 
med en riskbaserad bedömning av om 
tillstånd behövs. I bedömningen kommer 
faktorer som besöksantal och alkoholserve-
ring vägas in. Förslagsställaren uppskattar 
att mellan 9 – 17 procent av de som idag 
ansöker om tillstånd kommer att falla utanför 
tillståndskravet med en sådan riskbaserad 
bedömning. För dessa berörda kan förslaget 
medföra en regellättnad och konkurrensför-

del. Hur stor denna regellättnad skulle bli 
är okänt, dels eftersom förslagsställaren har 
utelämnat en uppskattning av de adminis-
trativa kostnaderna, dels eftersom förslags-
ställaren inte har identifierat hur många 
företag som berörs av förslaget. 

Enligt Regelrådet ska den uttalade regellätt-
naden vägas emot otydligheter i förslagets 
utformning som får till följd att det är oklart 
om en viss verksamhet eller tillställning 
omfattas av tillståndskrav. Tillståndsgivarens 
handläggning av ärenden kommer att bli 
avgörande för en likformig hantering mellan 
dem som ansöker om tillstånd. Specifika 
beskrivningar kopplade till företagsperspek-
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tivet saknas till stor del i promemorian, trots 
att det har ingått i uppdraget att bedöma 
eventuella ekonomiska och andra konsekven-
ser och trots att målgruppen för förslaget 
till största del är företag. Även om förslaget 
kan medföra en möjlig regellättnad för de 
som berörs, går det enligt Regelrådet inte att 
bedöma effekterna och dess omfattning för 
företag. 
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Regelrådet har granskat konsekvensutred-
ningen i promemorian Översyn av lag-
stiftningen mot s.k. fordonsmålvakter (Ds 
2018:33) och bedömt att konsekvensutred-
ningen inte uppfyller kraven. 

Förslagsställaren har fått ett uppdrag att 
utreda hur man kan komma till rätta med 
problematiken kring fordonsmålvakter. Detta 
föreslås exempelvis ske genom ett använd-
ningsförbud. Om ett fordon används i strid 
med ett användningsförbud får polis eller 
bilinspektör omhänderta fordonets registre-
ringsskyltar.

Förslaget påverkar branscher som ägnar 
sig åt hyra, köp och leasing av fordon 
eftersom ett användningsförbud påverkar 
omsättningen av fordon. I promemorian är 
de flesta beskrivningar av företagsaspekter 
ofullständiga. Förslagets omfattning och 
samlade effekter för företag kan därför 
enligt Regelrådet inte bedömas.       

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. 

Finansdepartementets delbetänkande 
Ett mer konkurrenskraftigt system för 
stöd vid korttidsarbete, SOU 2018:66 
(Fi2018/02864/S1).

 Uppfyller kraven

Naturvårdsverkets redovisning av regerings-
uppdraget Kategorisering av verksamheter 
och åtgärder utifrån krav på miljökonse-
kvensbeskrivning (M2017/03195/Me).
   Uppfyller kraven

Finansdepartementes Promemoria En 
ny reglering för tjänstepensionsföretag 
(Fi2018/02661/FPM). 
   Uppfyller kraven

Länsstyrelsen i Västernorrlands remiss om 
Vattenmyndigheternas förslag om ändring 
av föreskrift för kvalitetskrav för yt- och 
grundvattenförekomster i Sveriges fem 
vattendistrikt (537-14690-2017 m fl).
   Uppfyller inte kraven
  
Post- och telestyrelsens förslag till 
föreskrifter om fredstida planering för 
totalförsvarets behov av telekommunikation 
m.m. (18-10509).
   Uppfyller kraven     

Hur ser du på ditt nya uppdrag som enhets-
chef på Bättre regler på Tillväxtverket?
Att förenkla för företag är oerhört viktigt för 
de svenska företagens konkurrenskraft och 
för ökad tillväxt. I Tillväxtverkets och mitt 
uppdrag inom förenkling ligger att driva på 
och utveckla arbetet. Ett arbete som jag är 
ivrig att ta mig an.   

Vilken är enligt dig den största utmaningen 
i arbetet med att få bättre konsekvensut-
redningar?
Vi ser att konsekvensutredningarnas kvalitet 
har förbättrats de senaste åren men det 
finns mycket arbete kvar att göra. Att göra 
en konsekvensutredning är ofta ett resurs-
krävande arbete. Det är en utmaning men 
samtidigt centralt att det finns tillräckligt 
med tid och personella resurser. Med en bra 
konsekvensutredning får man som regel-
givare bättre förutsättningar att kunna fatta 
ett mer ändamålsenligt beslut så att det blir 
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Ny examen
Regelrådet har granskat Skolverkets förslag 
om införande av en undersköterskeexamen 
på gymnasial och eftergymnasial nivå. Det 
innebär justeringar i både programstruktur 
och examensmål. Förslaget påverkar privata 
utbildningsanordnare och privata vårdgivare. 
I konsekvensutredningen saknas det informa-
tion och beskrivningar av hur de nämnda fö-
retagsgrupperna påverkas av förslaget. Enligt 
Regelrådet kan därför förslagets effekter för 
företag inte bedömas.
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Henrik Tegehed, Ny enhetschef för Bättre 
regler på avdelning Förenkling.

så bra som möjligt för företagen.

Vad har enheten Bättre regler på gång just 
nu?
Arbetet fortsätter med att mäta och följa 
företagens kostnader till följd av regler. I april 
2019 lämnar vi en rapport till regeringen över 
kostnadsutvecklingen för 2018. Vi har börjat 
se över hur vi kan utöka vårt arbete med råd 
och stöd i konsekvensutredningsarbetet. 
Här har vi en viktig roll som metodstöd och 
bollplank till kommittéer, departement och 
myndigheter.  
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