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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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N 2008:05/2014/52
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 Stockholm

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till
föreskrifter om uppgifter till Konjunkturstatistik för
industrin
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet avstyrker förslaget med anledning av att de administrativa kostnaderna är
ofullständigt beskrivna.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är bristfällig.

Innehållet i förslaget
Statistiska centralbyrån samlar in statistik för att belysa det aktuella konjunkturläget i svensk industri.
Konjunkturstatistik för industrin inbegriper industrins orderingång och omsättning, industriproduktionsindex (IPI), industrins kapacitetsutnyttjande samt industrins lager.
Uppgifter om industriföretagens nettoomsättning lämnas av 2 000 företag varje månad, uppgifter om
orderingång av 800 företag varje månad och uppgifter om lagerstock samt kapacitetsutnyttjande av
1 000 företag varje kvartal. Uppgifterna ska lämnas av utvalda företag med fler än 10 anställda som är
verksamma inom näringsområdet utvinning av mineral och tillverkningsindustri, SNI 05-08 och 10-33
enligt Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. De uppgifter som ska lämnas framgår av en blankett
med beteckningen KonjInd.
De förändringar som föreslås gälla från och med den 1 april 2014 är att uppgifter om orderstock
fortsättningsvis inte ska samlas in, att publicering av industrins orderingång och omsättning samt
Industriproduktionsindex ska tidigareläggas med ungefär fem dagar och att de blanketter som används
för insamling ska innehålla nya definitioner och förklaringar. Ändringarna föreslås som ett led i ett
projekt som syftar till att samordna insamling, granskning och urvalsdesign, beräkningar och
publiceringsformer.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
I den upprättade konsekvensutredningen anförs att det för företagen inte blir några större
kostnadsmässiga konsekvenser då uppgifterna redan samlas in idag, men med något andra
definitioner. Omkring 800 företag kommer emellertid inte längre att behöva lämna uppgifter om
orderstock.
Enligt Regelrådets uppfattning borde de administrativa följderna av uppgiftsinsamlingen såsom
tidsåtgång, angivet i timmar, och kostnader, angivet i kronor, ha beskrivits i konsekvensutredningen.
Det gäller också i det fall föreslagen ändring innebär en kostnadsbesparing. Regelrådet avstyrker därför
förslaget med anledning av att de administrativa kostnaderna är ofullständigt beskrivna.

Konsekvensutredningen
Som framgår av det föregående innehåller inte den upprättade konsekvensutredningen några
beräkningar av de administrativa effekterna som förslaget innebär för berörda företag. Vidare är
beskrivningarna av alternativa lösningar, berörda företag, kostnadsmässiga konsekvenser och
förhållandet till EU-rätten är alltför knapphändiga. Konsekvensutredningen saknar dessutom helt
beskrivningar av eventuell påverkan på konkurrensförhållanden, påverkan i andra avseenden och om
särskilda hänsyn tas till små företag. Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven i 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed bristfällig.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 26 februari 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell, Leif Melin, Eleonor Kristoffersson och Claes Norberg.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Mia Wallgren.

Karin Lindell
Ordförande

Mia Wallgren
Föredragande
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