
I sin promemoria Lätt byte föreslår 
Näringsdepartementet nya regler som 
förväntas göra det lättare för konsu-
menter att välja och byta leverantör av 
elektroniska kommunikationstjänster. 
Regelrådet underkänner konsekvens-
utredningen till förslaget eftersom de 
ekonomiska effekterna för företagen 
inte är tillräckligt beskrivna. 

För att underlätta för konsumenterna 
föreslås det att uppsägningstiden för 
konsumentabonnemang för elektroniska 
kommunikationstjänster får vara högst en 
månad. I dag är det ofta tre månader som 
gäller på stora delar av marknaden. Enligt 
förslaget får konsumentavtalen inte heller  
innehålla några begränsningar i använ-
dandet av terminalutrustningen efter det  
att bindningstiden har löpt ut. En vanligt 
förekommande begränsning är låsning 
av mobiltelefoner som gör att endast ett 
SIM-kort från en särskild leverantör kan 
användas. 

Av promemorian framgår att förslaget  
initialt kan leda till ökade administrativa 

Kortare bindnings-
tid för mobiltelefoni

kostnader för exempelvis telekomföretag 
då nya konsumentavtal och rutiner kom-
mer att behöva arbetas fram. Det saknas 
dock en utförlig beskrivning och belopps-
mässiga beräkningar av de administrativa 
kostnader som kan uppkomma för före-
tagen. Enligt Regelrådets bedömning går 
det därmed inte att avgöra om reglerna är 
utformade så att de uppnår syftet med för-
slaget på ett enkelt sätt och till en, relativt 
sett, låg administrativ kostnad för företag. 
Regelrådet avstyrker av den anledningen 
förslaget. 

I konsekvensutredningen finns en beskriv-
ning av  problemet och vad man vill uppnå 

med förslaget. Likaså anges det hur försla-
get kan komma att påverka konkurrens-
förhållandena på marknaden. Dock  brister 
konsekvensutredningen i flera delar. Utöver 
avsaknaden av en närmare analys av de 
administrativa kostnaderna, saknas det 
även en beskrivning av andra ekonomiska 
effekter som förslaget kan leda till för be-
rörda företag. Enligt Regelrådets uppfatt-
ning kan exempelvis en uppsägningstid på 
en månad leda till ökad kundomsättning 
och därmed medföra minskade intäkter för 
företagen. Dessa konsekvenser diskuteras 
inte i remissen.

      Läs hela yttrandet här

En viktig aspekt på problematiken som 
tas upp i promemorian Lätt byte berör 
Sverige och vår internationella position 
som ledande IT-nation, menar Mikael 
von Otter, näringspolitisk expert på IT & 
Telekomföretagen.

 - En fortsatt förutsättning för detta är 
att tillgången till modern teknologi inte är 
förknippad med höga kostnader. 

Sverige har bland de allra lägsta konsu-
mentkostnaderna inom EU för telekom-
tjänster och ny teknik. Ett skäl till detta är 
den starka konkurrensen - att länder av 

Sveriges storlek har fem nationella mobil-
nät är unikt. Ett annat skäl är de rabatter 
som konsumenter kan tillgodogöra sig om 
de samtidigt binder sig hos en leverantör 
i 24 månader. Att förbjuda detta vore att 
allvarligt försvåra för en fortsatt internatio-
nell konkurrens från svensk sida.
 
IT & Telekomföretagen saknar en eko-
nomisk analys av förslagets effekter för 
företag, konsekvenser på konkurrens och 
andra samhällsekonomiska effekter. De 
föreslagna ändringarna innebär en mer 
komplicerad vardag för företagen, i och 
med att vägar till konsumenten som bevis-

IT & Telekomföretagen svarar

ligen uppskattas skulle stoppas, samtidigt 
som de tjänster som operatörerna kan 
erbjuda skulle bromsas.

Mikael von Otter
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Ökat skydd för byggkonsumenter. So-
cialdepartementets betänkande Rätta 
byggfelen snabbt - med effektivare 
föreläggande och försäkringar.
 
Utredningen föreslår delat byggansvar 
samt obligatorisk åtgärdsförsäkring som 
syftar till att ge konsumenter ett ekono-
miskt skydd för byggfel. genom förslaget 
om delat byggansvar kan byggnads-
nämndens föreläggande om rättelse av 
byggfel i vissa situationer riktas mot den 
entreprenör som byggherren anlitat. vidare 

föreslås krav på att en byggherre tecknar 
en åtgärdsförsäkring som bl.a. ska täcka 
utvecklingsfel och är mer omfattande än 
den nuvarande byggfelsförsäkringen. 
Regelrådet anser att de ekonomiska effek-
terna som förslaget leder till är otillräckligt 
beskrivna i konsekvensutredningen och 
avstyrker förslaget.  
     
     Läs hela yttrandet här

2 och 16 okt
Regelrådet sammanträder

9 okt
”Tänk efter före”, Grundläggande utbildning 
om konsekvensutredningar, Tillväxtverket

10 okt  
Regelrådet medverkar i Kommittéservice  
utbildning för kommittéer om konsekvens-
utredningar

 

Regelrådet bedömer om förslag till reg-
ler utformas så att de uppnår sitt syfte 
på ett enkelt sätt och till en relativt sett 
låg administrativ kostnad för företag. 
En annan viktig del är att titta på om 
konsekvenserna för företag är tillräckligt 
utredda. Regelrådet är rådgivande till 
myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

Socialdepartementets förslag om ersättning 
vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läke-
medelsförmånerna

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

Energimyndighetens förslag till föreskrifter om 
planering för prioritering av samhällsviktiga 
elanvändare.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Näringsdepartementets förslag till förordning 
om fastställande av intäktsram enligt natur-
gaslagen.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

 
Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter 
om ansökan för vissa jordbrukarstöd coh 
landsbygdsstöd.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter  
och allmänna råd om styrning, riskhantering 
och kontroll i kreditinstitut.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

     Läs mer på www.regelradet.se
     

Finn fel och rätta 
dem snabbare

Leif Denneberg, Generaldirektör Jord-
bruksverket, svarar på frågor om varför 
justJordbruksverket har lyckats väl med 
att få till bra konsekvensutredningar.

Hur arbetar ni med konsekvensutred-
ningar?
- vi har en process för hur föreskrifter 
med god kvalitet ska tas fram. vi tydliggör 
vikten av att föreskrifter konsekvensutreds 
och att detta arbete påbörjas tidigt. Även 
tidigt samråd med dem som berörs av en 
föreskrift. För att skapa enhetlighet utgår 
vi från den mall för konsekvensutredningar 
som Tillväxtverket tagit fram. på detta sätt 
får vi viktig information om det område 
som ska regleras vilket är betydelsefullt.

Vilken är er främsta framgångsfaktor?
- Vid Jordbruksverket finns en gransk-
ningsgrupp som prövar om konsekvens-
utredningarna är av tillräckligt god kvalitet. 
vid behov föreslår gruppen förbättringar. 
gruppen har också till uppgift att bedöma 
föreskriftsförslagens effekter på den 

Mer tid för undervisning 
Regelrådet välkomnar ambitionen att 
förenkla regelverken och tillstyrker Ut-
bildningsdepartementets förslag om färre 
individuella utvecklingsplaner för elever. 
Detta eftersom syftet med förslaget upp-
nås på ett enkelt sätt och bedöms med-
föra minskade administrativa kostnader 
för de företag som bedriver friskoleverk-
samhet.
      
      Läs hela yttrandet här

administrativa bördan för företagen. Ett 
internt Regelråd.

Har ni några tips att ge till andra?
- Det är viktigt att ge tid till arbetet med 
konsekvensutredningar. Det är ett arbete 
som ofta kräver olika kompetenser för att 
resultatet ska bli bra. vi fortsätter att ut-
veckla oss för att ytterligare förbättra våra 
konsekvensutredningar. 

- Enkelt uttryckt – utan en bra konse-
kvensutredning så vet vi väldigt lite om en 
föreskrifts effekter och nytta. Det är som 
att försöka träffa mitt i prick med förbund-
na ögon.   

Leif Denneberg
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