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YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET

Förslag om krav på
privata aktörer i
välfärden
Regelrådet bedömer att beskrivningarna i
Ägarprövningsutredningens slutbetänkande
Krav på privata aktörer i välfärden (SOU
2015:7) sammantaget uppfyller de krav
som ställs enligt 6 och 7 §§ i förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning.
En stor mängd företag inom välfärdsektorn
kommer att beröras av förslagen i betänkandet. Trots av utredningen angivna svårigheter
att ge en heltäckande och detaljerad bild av
dessa företag anser Regelrådet att beskrivningen i betänkandet ger en tillräcklig bild av
de berörda företagen och att utredningens
ansats varit stor. Regelrådet anser vidare att
beskrivningen av hur företagens andra kostnader påverkas, vilka främst består av ökade
avgifter, uppfyller de krav som ställs. Däremot
ser Regelrådet brister i beskrivningen av hur
de administrativa kostnaderna påverkas och
vilka effekter förslaget har på konkurrensen
på marknaden. Då förslaget har ett uttalat
syfte att höja trösklarna för etablering på
marknaden, anser Regelrådet att mer fokus
kunnat läggas på hur konkurrensen påverkas
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av de förslag som läggs fram och beskrivning
av effekterna för små och medelstora företag.
Bland förslagen märks det att tillstånd ska krävas av privata utförare för att dessa ska få bedriva verksamhet med hemtjänst. Tillstånd ska
även krävas för utförare av sådan verksamhet
som kommunen genom avtal har överlämnat
till denne att utföra, s.k. entreprenadverksamhet. Vidare föreslås det att för att godkännas
som huvudman inom skolväsendet för barn
och unga eller som utövare av tillståndspliktig
verksamhet inom socialtjänsten ska det krävas
att den sökande har tillräcklig insikt och erfa-

renhet samt i övrigt bedöms lämplig för att
bedriva verksamheten. Det ska också krävas
att sökande ska ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten långsiktigt.
Bemyndiganden föreslås också för regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om bl.a. villkor
för tillstånd samt för att få ta ut avgift vid en
ansökan om tillstånd.

Läs hela yttrandet här

BRANSCHKONTAKT

Svenska Vårds kommentarer om
Ägarprövningsutredningen
- Enligt Dan Nilsson anser Branschorganisationen Svenska Vård anser att Ägarprövningsutredningen överlag är bra och att den kommer att vara till gagn för det fortsatta arbetet
avseende företagande inom social omsorg.
Svenska Vård har tillstyrkt samtliga förslag i
utredningen förutom ett, det om avgifter för
tillståndsgivning.
- Däremot har vi lämnat ett antal tydliga
medskick kring ett antal förslag som kräver
ytterligare bedömning och konsekvensbedömning, bland annat om hur konkurrenssituationen kan påverkas, innan ett eventuellt

ikraftträdande.
- Förslagen om ekonomiska förutsättningar
behöver utredas ytterligare så att kraven inte
motverkar nyföretagande och snedvrider
konkurrensen mellan å ena sidan stora företag
och offentliga utförare och små och medelstora företag å den andra. Vi menar också att
förslaget om avgifter riskerar att påverka konkurrensen och den modell som presenterats
i utredningen ger inte tillräckligt underlag för
att kunna bedöma avgifternas storlek.
- Svenska Vård har också varit tydliga med att
det är avgörande att branschföreträdare får

Dan Nilsson, förbundsdirektör Svenaska Vård

medverka i utformningen av detaljerna i
tänkta krav.
- Vi har särskilt lyft fram behovet av en
väl planerad genomförandeperiod och att
ansvarig myndighet, IVO (Inspektionen
för vård och omsorg), ges tillräckligt stöd
och resurser för att ta hand om ytterligare
tillståndspliktiga områden. Detta för att
hålla nere väntetider och för att minimera
administrativa kostnader för företagen.
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YTTRANDE I KORTHET

Nya regler för utstationerade arbetare

Finansdepartementets remiss av betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn.
Uppfyller kraven

Regelrådet bedömer att konsekvensutredningen inte uppfyller förordningens krav.
Regelrådet har granskat förslag från utredningen om nya utstationeringsregler. Utredningen föreslår bl.a. att entreprenörsansvar
inom byggsektorn ska införas. Entreprenörsansvar innebär att om en underentreprenör
till ett byggföretag inte betalar ut löner till
sina anställda ska det finnas möjligheter för
den som inte har fått lön att rikta sina krav
på lön mot något annat företag som ingår i
den kedja av företag som utför byggprojektet. Reglerna föreslås enbart gälla för arbetstagare som har utstationerats i Sverige från
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något annat EU-land för att arbeta under en
begränsad tid.
Konsekvensutredningen har enligt Regelrådet både starka och svaga sidor. Påverkan på
administrativa kostnader redovisas tydligt men
när det gäller påverkan på andra kostnader och
konkurrensförhållanden bygger utredningens
slutsatser enligt Regelrådet på alltför osäker
grund.
Läs hela yttrandet här

TRE SNABBA
Samuel Engblom, Samhällspolitisk chef TCO,
ny ledamot i Regelrådet.

REGELFÖRENKLING

Läs mer om konferensen här

Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om
operativa ingrepp samt skyldigheter för
djurhållare och för personal inom hälsooch sjukvård samt föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning.
Uppfyller kraven

Socialdepartementets remiss av betänkandet Sedd, hörd och respekterad – ett
ändamålsenligt klagomålssystem i hälsooch sjukvården.
Uppfyller inte kraven
Läs mer på www.regelradet.se
Samuel Engblom

Vilken är enligt dig den största utmaningen
i arbetet med regelförenkling?
- Konsten är att hitta de regler som är mest
ändamålsenliga för att uppnå ett visst syfte,
till exempel skydd för miljön, utan att pruta
på syftet. Den misstänksamhet mot regelförenklingsarbetet som finns i allt bredare
kretsar handlar om att det ibland har uppfattats som att regelförenkling används som ett
argument när man vill sänka standarder eller
ambitionsnivåer. Det är viktigt att visa att det
inte är det regelförenkling handlar om.

PÅ GÅNG

Konferens om bättre regelgivning i
Europaparlamentet
Regelrådets ordförande Pernilla Lundqvist
medverkade den 3 juni i konferensen
“Lightening the load: National experiences
and best practices for a new EU better lawmaking agreement”.
Under konferensen diskuterades kommissionens regelförbättringspaket och vad som
är viktigt i det fortsatta arbetet med att
åstadkomma bättre regelgivning inom EU.

Elsäkerhetsverkets förslag till nya föreskrifter om stickproppar och uttag för allmänbruk.
Uppfyller inte kraven

Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (2012:6) om snus och tuggtobak.
Uppfyller inte kraven

Hur ser du på ditt nya uppdrag som ledamot
i Regelrådet?
- Det ska bli väldigt roligt att få bidra till
arbetet med enklare regler vars konsekvenser
analyserats noga. Det finns nästan alltid mer
än ett sätt att uppnå ett syfte och det är viktigt att försöka hitta det sätt som är mest ändamålsenligt. Regelrådet har en viktig uppgift
i att se till så att regelgivande myndigheter
och statliga utredningar noga tänker igenom
sina regler och förslag.
Vad tror du att du främst kan bidra med
som ny ledamot i Regelrådet?
- Jag har erfarenheten från områden, t ex
arbetsmarknadspolitiken och arbetsrätten,
där regler ska tillämpas av handläggare eller
av enskilda arbetsgivare eller förtroendevalda
ute på arbetsplatserna. I sådana fall ställs särskilda krav på enkelhet. Min forskningsbakgrund är i komparativ rätt, vilket ofta handlar
just om hur samma problem lösts med olika
typer av regler i olika länder.

Justitiedepartementets remiss av betänkandet Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden.
Uppfyller kraven
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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. Rådet ska också på begäran från
regelgivare granska konsekvensutredningar
till förslag från EU som bedöms få stor
påverkan för företag i Sverige.
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Trevlig sommar önskar Regelrådet!
Vi är bemannade hela sommaren så tveka inte
att kontakta oss.
Nästa nummer av Regelrätt kommer ut i
september.
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