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YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET

Brister i analysen
om likvärdig skola

Regelrådet har granskat betänkandet En mer
likvärdig skola – minskad skolsegregation och
förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).
Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i förordningen
om konsekvensutredning (2007:1244) vid
regelgivning.
Regelrådet bedömer att konsekvensutredningen i några avseenden håller tillräcklig
kvalitet. Regelrådet tycker att beskrivningen
av bakgrund och syfte med utredningens
förslag och hur förslaget stämmer överens
med EU-rätten är tillräcklig. Även alternativa
lösningar har beskrivits på ett tillräckligt
bra sätt, om Regelrådet tar hänsyn till att
utredningens uppdrag främst innebar att
vidareutveckla förslag som tagits fram av
en tidigare utredning. Däremot bedömer
Regelrådet att effekterna av om ingen reglering kommer till stånd har beskrivits alltför
otydligt. Det handlar inte minst om att det
finns osäkerheter i den analys som ligger till
grund för utredningens förslag om att kommuner ska få göra avdrag för merkostnader
i det bidrag som de ger till enskilda skolhuvudmän. Regelrådet anser att utredningen
borde ha gjort fler känslighetsanalyser för att
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säkerställa att resultaten av analysen håller.
Regelrådet tycker att beskrivningen av hur
många de berörda företagen är och vilken
bransch de tillhör är tillräckligt tydlig, men
det är otydligt redovisat hur stora företagen är. Det är inte heller tillräckligt tydligt
beskrivet hur företagens kostnader och
verksamhet påverkas av förslagen. Slutligen
finns det brister i hur påverkan på konkurrensförhållanden mellan företag påverkas
och om särskilda hänsyn behöver tas till små
företag.
Remissen innehåller bland annat förslag till
ett gemensamt skolval där alla vårdnadsha-

vare deltar och där alla skolor, både kommunala och fristående liksom sameskolan,
är valbara. Det finns också förslag till vilka
urvalsgrunder som ska få tillämpas vid urvalet till skolor. Vidare föreslås att ett flertal
riktade statsbidrag på skolområdet ska slås
samman till ett sektorsbidrag. Det föreslås
också att beräkningen av grundbeloppet för
enskilda huvudmän ska förändras. Elevens
hemkommun ska enligt förslaget göra ett
avdrag för de merkostnader som hemkommunen har till följd av sitt ansvar att dels
erbjuda alla barn i kommunen en plats i en
skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta
Läs hela yttrandet här
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Förslag till ny lag om öppna data
Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till Öppna data-utredningens betänkande Innovation genom information (SOU
2020:55) och funnit att den inte uppfyller
kraven i konsekvensutredningsförordningen.
Det förekommer flera grundläggande brister
vad avser redovisningen av berörda företag
och förslagets effekter på dessa. Det hade
varit behövligt att kvantifiera antalet berörda
offentliga företag liksom att redovisa deras
storlek. Det borde också ha funnits en mer
utförlig analys kring påverkan på konkurrensförhållanden och resonemang kring hänsyn
till små företag vid reglernas utformning.
Det saknas helt redovisning av behovet av

speciella informationsinsatser, vilket torde
vara särskilt angeläget mot bakgrund av den
bristande kunskap och osäkerhet på området
som beskrivs finnas. Utredningen har emellertid utförligt redovisat sina överväganden
i ljuset av relevant nationell och EU-lagstiftning. Det är också positivt att utredningen
föreslår att lagen utvärderas efter en tid.
Lagen ska genomföra EU-direktiv 2019/1024
om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna
datadirektivet), som syftar till att stärka EU:s
konkurrenskraft genom att öka datamängden
och gränsöverskridande innovation som bygger på digital information. Lagen innehåller
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inga direkta krav på att information ska göras
tillgänglig, men när detta sker, på eget initiativ eller på begäran, ska den tillhandahållas om möjligt och lämpligt i format som är
öppna, maskinläsbara, tillgängliga, sökbara,
tillsammans med tillhörande metadata och
för bulknedladdning, och som huvudregel
utan avgift. Lagen omfattar information som
innehas av myndigheter och offentliga företag, med vissa undantag.
Läs hela yttrandet här
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YTTRANDEN I KORTHET

Skatt på muggar

Finansdepartementets förslag om
förlängd giltighet av förordningen om
tillfälliga spelansvarsåtgärder med
anledning av spridningen av sjukdomen
covid-19.
Uppfyller inte kraven

Regelrådet bedömer att betänkandet om
skatt på engångsartiklar (SOU 2020:48) uppfyller kraven i förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning.

engångsplastdirektiv som i stor utsträckning
har anknytning till innevarande utredning.

Konsekvensutredningen är grundligt genomförd. Resonemangen kring alternativa lösningar, liksom förslagets effekter på företag,
är utförliga och i många fall kvantifierade.
Coronapandemins effekter diskuteras och
det lämnas förslag på utvärdering av skatten.
Regelrådet anser emellertid att det hade varit
lämpligt att avvakta remittering av betänkandet då det inom regeringskansliet pågår
en utredning om genomförandet av EU:s

Förslaget innehåller en lag om skatt på
engångsmuggar och livsmedelsbehållare
där skattenivån utgår från andelen plast i
produkterna. Skattskyldig är den som tillverkar, för in eller importerar skattepliktiga
varor eller som godkänts som lagerhållare.
Från skattskyldighet undantas skattepliktiga
varor som vid varje tillfälle inte överstiger
40 engångsartiklar.
Läs hela yttrandet här

TRE SNABBA FRÅGOR

Johannes Ludewig, ordförande RegWatchEurope, RWE.
Vad har varit i fokus för RWE 2020?
RWE utarbetade förslag för att stärka regelgranskningen på EU-nivå. Bland förslagen kan
nämnas granskning av EU-kommissionens
beslut om huruvida konsekvensutredning ska
genomföras och samråd med intressenter redan vid utkast till konsekvensutredningar. RWE
föreslår också att “utvärdera först”-principen
genomförs till fullo och att kvalitetssäkring för
alla ex postutvärderingar och fitness checks
införs. För att säkerställa en genomgående hög
kvalitet på konsekvensutredningar uppmanar RWE rådet och Europaparlamentet att
systematiskt utreda effekter av betydande
ändringsförslag i förhandlingar och att anta
strategier för regelförbättring.
Hur togs förslagen emot?
RWE:s förslag har fått stor uppmärksamhet
under årets sista månader och spelade en
framträdande roll i diskussioner med EUkommissionens vice president, tillika ansvarig
för regelförenklingsfrågor, Maroš Šefčovič
och Veronica Gaffey, ordförande i Nämnden
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för lagstiftningskontroll, vid en
digital konferens
anordnad av det
tyska EU-ordförandeskapet i början av november.
Johannes Ludewig
RWE fick också
möjligheten att diskutera förslagen i rådets
arbetsgrupp för bättre lagstiftning i oktober,
vilket var första gången RWE varit inbjuden
till möte i denna grupp.
Vad är planerna framöver?
RWE kommer att anta ett gemensamt yttrande över EU-kommissionens meddelande
om bättre lagstiftning. Meddelandet skulle
ha presenteras under 2020, men har flyttats
fram till nästa år. Kommissionen förväntas
presentera hur man konkret avser genomföra principen “en-in, en-ut”, vilket innebär
att man för första gången kommer att införa
systematisk övervakning av kostnader till
följd av regler antagna på EU-nivå.
Läs RWE:s förslag här

Läs hela yttrandet här

Finansdepartementets förslag om ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning
eller utveckling.
Uppfyller kraven
Utbildningsdepartementets utredning
om planering och dimensionering av
komvux och gymnasieskola.
Uppfyller inte kraven
Kemikalieinspektionens förslag om
fortsatt giltighet av den tillfälliga föreskriften KIFS 2020:3 om undantag från
språkkrav för vissa desinfektionsmedel.
Uppfyller kraven

Läs mer på Regelrådets webbplats

REGELRÅDET
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. Regelrådet är ett särskilt
beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet
ansvarar för sina egna beslut.
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Nyhetsbrevet ges ut 5-6 ggr per år.

Enklare skatteregler för enskilda
näringsidkare
Regelrådet har funnit några brister i konsekvensutredningen men som helhet tycker
dock Regelrådet att konsekvensutredningen är godtagbar.
Syftet med förslagen är att göra det mindre
komplicerat att starta och driva enskild
näringsverksamhet och samtidigt underlätta för den skattskyldige att göra rätt och
undvika oavsiktliga fel.

Justitiedepartementet förslag om en
ny lag om konsumentskydd vid köp och
vissa andra avtal (SOU 2020:51).
Uppfyller inte kraven
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