
Regelrådet bedömer att konsekvensutred-
ningen i betänkandet från utredningen om 
en moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) 
uppfyller kraven i förordningen om konse-
kvensutredning vid regelgivning.   

Utredningen har grundligt beskrivit den 
svenska arbetsmarknaden och de strukturella 
förändringar som sker både nationellt och 
i omvärlden, liksom vilka utmaningar som 
såväl arbetsgivare som arbetstagare ställs 
inför i denna utveckling. Överväganden och 
ställningstaganden beskrivs utförligt mot en 
bakgrund av omfattande forskningsmaterial, 
rapporter, gällande lagstiftning och praxis. 
Det ges flera alternativa lösningar till många 
av förslagen. Regelrådet kan inte bedöma 
huruvida alla relevanta alternativa lösningar 
har uttömts, men mot bakgrund av förslagens 
omfattning anser Regelrådet att redovisning-
en är tillräckligt utförlig i detta avseende.  

Det förs utförliga resonemang kring försla-
gens påverkan på företag av olika storlek och 
inom olika branscher och det förekommer 
vissa kvantitativa exempelberäkningar. För-
slagsställaren hänvisar i flera avseenden till 
ökade administrativa kostnader, men det sak-

nas helt kvantitativa kostnadsuppskattningar 
vilket hade varit önskvärt, liksom någon 
form av kvantitativa uppskattningar kring 
arbetsgivares kostnader för de föreslagna 
reglerna om kompetensutvecklingsinsatser. 
Konkurrensaspekten lyfts genomgående 
och på olika sätt i betänkandet, men såvitt 
Regelrådet kan se förekommer inga särskilda 
resonemang kring förslagets påverkan på 
konkurrensförhållanden mellan svenska fö-
retag och företag på EU- eller global nivå. Då 
förslagen sammantaget torde gynna svenska 
företag - och särskilt mindre företag - anser 
Regelrådet dock att beskrivningen i detta 
avseende är tillräcklig. Sammantaget har 
förslagsställaren på ett tillräckligt tydligt och 
uttömmande sätt redogjort för förslagets 
huvudsakliga effekter på företag.

Sedan anställningsskyddslagen infördes har 
det skett stora strukturella förändringar på 

arbetsmarknaden. Rörligheten på arbets-
marknaden har ökat, anställningars varaktig-
het har minskat och nya typer av anställ-
ningar uppstått. Vissa grupper har fått det 
svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Tillgången till högkvalificerad arbetskraft är 
avgörande för verksamheters utveckling och 
konkurrensförmåga. Utredningen har haft i 
uppdrag att utarbeta författningsförslag om 
tydligt utökade undantag från turordnings-
reglerna samt om ett stärkt ansvar för arbets-
givaren för arbetstagarnas kompetensutveck-
ling och omställningsförmåga. I uppdraget 
har också ingått att lämna författningsförslag 
som särskilt för mindre företag innebär lägre 
och mer förutsägbara kostnader vid uppsäg-
ningar, samtidigt som rättssäkerheten och 
skyddet mot godtycke upprätthålls.

Regelrådet har granskat betänkandet Ökad 
trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38). 
Regelrådet finner att konsekvensutredningen 
uppfyller kraven i förordningen om konse-
kvensutredning vid regelgivning.  

Regelrådet bedömer att konsekvensutred-
ningen i nästan alla avseenden håller till-
räcklig kvalitet. Regelrådet tycker att det är 
tydligt redovisat såväl vilka osäkerheter som 
finns som vilka antaganden som utredningen 
gör och vilket resultat analysen ger om man 
gör de antagandena. Den enda bristen av be-
tydelse som finns i konsekvensutredningen 
är analysen av hur förslaget påverkar konkur-

rensförhållandena för företag. Regelrådet fin-
ner att den analysen borde ha innehållit mer 
information om påverkan på konkurrens med 
företag i länder utanför EU/EES som eventu-
ellt inte behöver uppfylla likvärdiga krav. 

Remissen innehåller förslag till hur Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 
2019/1936 om skydd för personer som 
rapporterar om överträdelser av unionsrät-
ten (visselblåsardirektivet) ska genomföras 
i svensk rätt.  Syftet med visselblåsardirek-
tivet anges vara att stärka kontrollen av hur 
unionsrätten och unionspolitiken på särskilda 
områden efterlevs genom att fastställa 
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gemensamma miniminormer som tillgodoser 
en hög skyddsnivå för personer som rappor-
terar överträdelser av unionsrätten. Förslaget 
innebär att direktivets bestämmelser införs 
för alla medelstora och stora företag, oavsett 
bransch. Detta innebär att fler verksamheter 
än vad direktivet kräver som minimum kom-
mer att beröras, vilket utredningen också har 
analyserat konsekvenserna av. 
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Regelrådet bedömer att Näringsdeparte-
mentets konsekvensutredning till före-
skrifter om omsättningsstöd till enskilda 
näringsidkare inte uppfyller kraven i för-
ordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning.

Med anledning av rådande omständigheter 
har Regelrådet en förståelse för de speciella 
förutsättningar som författningsförslag med 
tillhörande konsekvensutredning tas fram 
under. Trots detta anser Regelrådet att kon-
sekvensutredningen brister i flertalet delar. 
Detta gäller bland annat redovisningen av 

förslagets administrativa kostnader och 
påverkan på konkurrensförhållanden. De 
identifierade bristerna har även varit avgö-
rande för den sammantagna bedömningen.

Regeringen föreslår ett stöd för enskilda 
näringsidkare som på grund av coronavi-
ruset har drabbats av minskad omsättning 
i företaget. För att ta del av stödet måste 
den enskilde näringsidkaren bland annat 
ha haft en omsättning om minst 200 000 
kronor föregående år.

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 
beslutsorgan inom Tillväxtverket vars le-
damöter utses av regeringen. Regelrådet 
ansvarar för sina egna beslut. 

Arbetsmiljöverkets förslag om  särskilda 
bestämmelser om personlig skyddsut-
rustning med anledning av pandemin 
covid-19. 

 Uppfyller inte kraven

Jordbruksverkets förslag till föreskrifter 
inom djurhälso- och smittskyddsområ-
det.

  Uppfyller kraven

Finansdepartementets promemoria om 
nya bestämmelser gällande hållbar-
hetsrelaterade upplysningar för vissa 
aktörer på finansmarknadsområdet.
  Uppfyller inte kraven

Utbildningsdepartementets förslag om 
stärkt kvalitet och likvärdighet i fritids-
hem och pedagogisk omsorg. 
   Uppfyller kraven

Justitiedepartementets promemoria om 
registrering av kontantkort.

 Uppfyller inte kraven

Statistiska centralbyråns förslag om ny 
föreskrift för konsumentprisindex. 

 Uppfyller inte kraven

Vad har Kemikalieinspektionen på gång 
framöver?
Vi arbetar intensivt med de viktiga frågorna 
om en giftfri miljö bland annat under inrikt-
ningen giftfritt från början, som är en del 
av regeringens nyligen presenterade hand-
lingsplaner för cirkulär ekonomi. En annan 
för oss central fråga är e-handel eftersom en 
betydande del av det som handlas på internet 
kommer från länder utanför EU med andra 
krav på kemikalier än de vi är vana vid.
Vilka konkreta regelförbättringsåtgärder är 
mest prioriterade?
Vi har precis sjösatt en ny mer lättillgänglig 
extern webbsida som ska underlätta tillgäng-
ligheten till våra regler. Vi ser också över våra 
äldre föreskrifter som är från 2008. Syftet 
är bland annat att modernisera strukturen, 
innehållet och språket för att underlätta för 
intressenterna att förstå och tillämpa kraven. 
Ett annat syfte med ändringarna är att göra 
vårt regelverk än mer relevant genom att 
intressenterna ska kunna få kännedom om 
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Bättre lagstiftning på EU-nivå
RegWatchEurope uppmanar i ett diskus-
sionspapper rådet och parlamentet att 
leva upp till sina åtaganden att genomföra 
konsekvensutredningar när de lägger 
betydande ändringsförslag i förhandlingar. 
Förslag att införa möjligheten till förenklad 
konsekvensutredning lämnas, liksom krav 
på ytterligare resurser och befogenheter till 
nämnden för lagstiftningskontroll.
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Adam Diamant, chefsjurist på Kemikaliein-
spektionen.

Hur skulle man kunna öka konsekvens-
utredningarnas kvalitet?
En viktig förutsättning för att få till stånd 
bättre konsekvensutredningar är att löpande 
utvärdera sådana regelförändringar som 
redan har genomförts. Dessa utvärderingar 
måste ske i kontinuerlig dialog med våra 
intressenter. Eftersom vår verksamhet till sin 
natur är begränsande är det angeläget att 
bedöma effekterna för företagen inom de 
branscher som omfattas av vår verksamhet. 
härigenom får vi kunskap om reglernas ef-
fekter och kan dra lärdomar inför kommande 
konsekvensutredningar. Processen stärks 
också genom att utredningarna tas fram 
tillsammans av tillgängliga tvärkompetenser, 
såsom jurister, naturvetare och samhällseko-
nomer. 

Omsättningsstöd till 
enskild näringsidkare
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28 oktober
Regelrådet sammanträder
2 november
RegWatchEurope möte
3 november
EU-ordförandeskapskonferens om regelförbättring
11 november
Regelrådet sammanträder

Läs mer på Regelrådets webbplats
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ändrade regler 
snabbare och om 
möjligt i realtid. 
Bäst uppnår vi 
detta genom 
att utveckla vår 
digitala kommuni-
kation. Foto: liselotte Van Der Meijs

PÅ GÅNG

Colourbox

Colourbox

http://www.regelradet.se
mailto:regelradet%40regelradet.se?subject=
http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-andring-i-rennaringsforordningen-1993384/
http://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-grasrotsfinansiering-sou-201820/
https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare/
https://www.regelradet.se/
https://www.regelradet.se/

