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Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom
Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen.
Regelrådet ansvarar för sina egna beslut.
Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig
över kvaliteten på konsekvensutredningar till
författningsförslag som kan få effekter av
betydelse för företag.
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Statistiska centralbyrån

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter
om skyldigheter för företag att lämna uppgifter avseende itanvändning i företag jämte komplettering
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
Regelrådet har den 1 mars 2017 (RR-2017-28) yttrat sig över Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till
föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter avseende it-användning. Kritik riktades mot
konsekvensutredningens redovisning av berörda antal företag, överensstämmelsen med EU-rätten samt
förslagets påverkan på företagens administrativa kostnader och på små företag. Sammantaget bedömde
Regelrådet att konsekvensutredningen inte uppfyllde kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning. Med anledning av kritiken har SCB vidtagit ändringar i de delar av
konsekvensutredningen som Regelrådet funnit bristfällig eller i behov av önskvärda kompletteringar.
Regelrådet avgränsar yttrandet till genomförda kompletteringar.

Remissen innehåller Statistiska centralbyråns (SCB) förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att
lämna uppgifter för it-statistik och avser undersökningen It-användning i företag för år 2017. Det är en
årlig undersökning som är gemensam för EU-länderna och omfattar företag med 10 anställda eller fler.
I undersökningen efterfrågas uppgifter om företagens tillgång till och användning av informationsteknik.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Bakgrund och syfte med förslaget
Se yttrande från den 1 mars 2017. Dnr: RR-2017-28.

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd
Se yttrande från den 1 mars 2017. Dnr: RR-2017-28.

Förslagets överensstämmelse med EU-rätten
Det framgick av den föregående konsekvensutredningen att enkäten för undersökningen, NV0116, är
reglerad i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 samt av årliga förordningar, till
exempel (EU) 2015/2003. Vidare framgick det i den föregående konsekvensutredningen att den
svenska undersökningen till viss del går utöver vad som krävs enligt EU-förordningen, då det finns ett
antal nationella tillägg på uppdrag av Näringsdepartementet och Nationalräkenskaperna. I den
kompletterade konsekvensutredningen anges en detaljerad lista vilka variabler som är obligatoriska och
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vilka som är frivilliga från Eurostat samt vilka variabler som har inkluderats som nationella tillägg från
Näringsdepartementet och Nationalräkenskaperna.
Regelrådet finner förslagsställarens redovisning av förslagets överenstämmelse med EU-rätten
godtagbar.

Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella
informationsinsatser
Som också framgick av den föregående konsekvensutredningen ska undersökningen besvaras senast
den 21 april 2017 eller vid den senare tidpunkt som SCB beslutar om. Av den kompletterade
konsekvensutredningen framgår att utskicket sker den 31 mars 2017, då företagen får ett missivbrev där
de ombeds svara på enkäten via webben. Det anges att insamlingsperioden utgår ifrån Eurostats
rekommendationer. Om företagen inte har svarat under den angivna perioden skickas en påminnelse
med pappersenkät ut den 24 april 2017. Förslagsställaren uppger vidare i den kompletterade
konsekvensutredningen att SCB arbetar aktivt för att särskilja sina utskick för att förenkla
uppgiftsinlämnandet för företagen, minska den administrativa bördan och för att undvika att företagen
blandar ihop olika undersökningar med liknande innehåll.
Regelrådet finner förslagsställarens redovisning av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och
behov av speciella informationsinsatser godtagbar.

Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch
I den kompletterade konsekvensutredningen anges vilka specifika branscher enligt SNI 2007 som ingår
i undersökningsurvalet. Vidare anges, precis som i föregående konsekvensutredning, att samtliga
företag med minst 200 anställda i berörda branscher ingår i undersökningens urval, medan det bland de
mindre företagen (med 10-199 anställda) görs ett slumpmässigt urval. I den kompletterade
konsekvensutredningen uppges att vid urvalet av företagen med färre än 200 anställda tas det hänsyn
till vilka andra undersökningar från SCB som företagen deltar i för att minska den administrativa bördan.
Förslagsställaren redovisar även hur urvalet har sett ut för åren 2015 och 2016 avseende de olika
storleksgrupperna för företagen och eftersom antalet företag i varje storleksgrupp har varit relativt
konstant under dessa år beräknas det vara det också i 2017 års urval. Vidare anges att ju fler företag
som har fler än 200 anställda desto färre företag med färre anställda ingår i urvalet. Gränsdragningen
för de olika storleksklasserna bestäms delvis av Eurostat och delvis på nationell nivå enligt
förslagsställaren. Till Eurostat görs gränsdragningen för stora företag vid över 250 anställda, medan det
på nationell nivå görs vid över 200 anställda vilket underlättar för samordnade urval till andra
undersökningar som SCB genomför. Enligt förslagsställaren underlättar detta för fler gemensamma
observationer och möjliggör mer djupgående analyser.
Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren i den kompletterande konsekvensutredningen redovisar
urvalsindelningen på ett sätt som underlättar förståelsen av vilka företag som berörs av förslaget.
Regelrådet finner förslagsställarens redovisning av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch
godtagbar.

Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet
Administrativa kostnader
Av den föregående konsekvensutredningen framgick att förslagsställaren bedömer att kostnaden för att
besvara enkäten främst består av löner och arvoden. Timkostnaden har beräknats till 798 kronor per
företag. Den genomsnittliga tidsåtgången för undersökningen avseende år 2017 uppskattats till 21
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minuter, vilket uppges vara en minskning med en minut jämfört med svarstiden år 2016 som
beräknades vara 22 minuter. I den kompletterade konsekvensutredningen anges att urvalet till 2017 års
undersökning är 4 618 företag, vilket beräknas ge en total tid om 1616,3 timmar och en total kostnad för
uppgiftslämnarna på 1 289 807,4 kronor. Det anges vidare att tidsåtgången bygger på uppgifter från
tidigare undersökningar då uppgiftslämnarna får uppge tidsåtgång i slutet av enkäten.
Regelrådet finner ingen anledning att göra någon annan bedömning och finner därför förslagsställarens
redovisning av administrativa kostnader godtagbar.
Andra kostnader och verksamhet
Se yttrande från den 1 mars 2017. Dnr: RR-2017-28.

Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag
Se yttrande från den 1 mars 2017. Dnr: RR-2017-28.

Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden
Se yttrande från den 1 mars 2017. Dnr: RR-2017-28.

Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning
Av den föregående konsekvensutredningen framgick att undersökningen omfattar företag med 10
anställda eller fler. I den kompletterade konsekvensutredningen anges att man väljer att undersöka alla
företag med fler än 200 anställda dels för att dessa företag bedöms vara viktigare att få in data ifrån och
dels för att det minskar uppgiftslämnarbördan för små och medelstora företag.
Regelrådet finner förslagsställarens redovisning av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas
utformning godtagbar.

Sammantagen bedömning
Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren i den kompletterade konsekvensutredningen redogjort
för hur urvalet av företagen går till på ett mer detaljerat sätt, vilket underlättar förståelsen av förslaget
och hur det träffar företagen. Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren i den kompletterade
konsekvensutredningen på ett godtagbart sätt redovisar samtliga punkter.
Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 15 mars 2017.
I beslutet deltog Pernilla Lundqvist ordförande, Yvonne von Friedrichs, Claes Norberg, Lennart Renbjer
och Marie-Louise Strömgren.
Ärendet föredrogs av Elina Uebel.

Pernilla Lundqvist
Ordförande
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