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Nya förslag om artskydd
Regelrådet har granskat Artskyddsutredningens betänkande ”Skydd av arter – vårt
gemensamma ansvar” (SOU 2021:51) och
bedömt att konsekvensutredningen uppfyller
kraven.
Betänkandet är omfattande och innehåller
många komplexa frågeställningar. Regelrådet
har inte haft möjlighet att i detalj granska och
bedöma all information, men konstaterar att
utredningen har bedrivit ett gediget arbete.
Såväl bakgrundsbeskrivningar som syften,
överväganden och konsekvenser av de presenterade förslagen är i flertalet fall mycket
utförligt beskrivna. Regelrådet ser positivt
på utredningens utförliga redovisningar av
alternativa lösningar som den resonerat kring
men av olika skäl, inklusive utredningsdirektivens begränsningar, valt att inte gå vidare
med. Beträffande beskrivningen av nollalternativ är det även positivt att hänsyn tagits till
flera nyligen beslutade domar som kommer
att medföra vissa ändringar i tolkning och
tillämpning oavsett utredningens författningsförslag. Utredningen redogör utförligt för och
resonerar kring olika synpunkter och farhågor
som förts fram under arbetets gång och vilka
slutsatser som den landat i. Det framgår att
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utredningen har bemödat sig om att redovisa vilka aktörer som berörs av förslagen
och vilka konsekvenser som förutses. I detta
sammanhang konstaterar Regelrådet att
utredningsdirektiven tydligt anger att konsekvensanalysen ska påbörjas i utredningens
inledande skede och löpa parallellt med det
övriga utredningsarbetet, något Regelrådet
starkt rekommenderar, och som det synes
att artskyddsutredningen tagit fasta på.
Det förekommer vissa brister, framför allt
i redovisningen av påverkan på konkurrensförhållanden, hänsyn till små företag
vid reglernas utformning och behov av
särskilda informationsinsatser. Regelrådet
noterar även att det förekommer kritik mot
bristande konsekvensbeskrivningar för flera
förslag i de särskilda yttrandena som bifogats
betänkandet och instämmer i viss utsträckning med den kritiken. Det är inte helt lätt

att följa vad som är nya förslag, tolkningar
av befintliga regler respektive kodifiering
av rättspraxis och konsekvensutredningens
kvalitet hade höjts om vissa resonemang
hade fördjupats ytterligare. Mot bakgrund av
det omfattande uppdraget, den begränsande
utredningstiden, de kvantitativt och särskilt
kvalitativt utförliga redovisningar som faktiskt
förekommer, anser emellertid Regelrådet att
utredningen sammantaget ger en transparent
och bra bild av förslagets effekter.
Förslagen syftar till att säkerställa ett effektivt,
rättssäkert, tydligt och lättillgängligt regelverk
som skyddar djur och växtarter, bevarar den
biologiska mångfalden, värnar och stärker den
privata äganderätten i skogen, stärker konkurrenskraften för laglig, hållbar och spårbar
handel samt uppfyller Sveriges EU-rättsliga
och internationella åtaganden.
Läs yttrandet här
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Schabloniserad inkomstbeskattning
Regelrådet har granskat konsekvensutredningen till betänkadet ”Mikroföretagarkonto
- schabloniserad inkomstbeskattning för de
minsta företagen” (SOU 2021:55) och funnit
att den uppfyller kraven.
Regelrådet noterar att utredningen har presenterat ett mycket omfattande betänkande
och bedömer att överväganden och förslag
är utförligt och tydligt beskrivna. Regelrådet
bedömer vidare att nästan alla beskrivningar
är godtagbara och enbart beskrivningen av
informationsinsatser är bristfällig.
I utredningen analyseras ett frivilligt system
där inkomstskatt tas ut schablonmässigt

baserat på verksamhetens omsättning. Systemet ska rikta sig till enskilda näringsidkare
som har en omsättning under en viss gräns
och som inte har några anställda. Utredningen anger att den grundläggande utgångspunkten för förslaget är att det ska leda till
kraftiga förenklingar för näringsidkarna.
Förslagsställaren föreslår därför att schablonbeskattningen på kontot tas ut i form
av en källskatt som motsvarar inkomstskatt
och socialavgifter. Mer specifikt föreslås att
skattesatsen bestäms till en nivå som medför
att inbetalningar till mikroföretagarkontot
beskattas neutralt i förhållande till konventionellt beskattad näringsverksamhet.
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Regelrådet har emellertid noterat att utredaren själv avråder från att införa förslaget.
Detta eftersom förslaget bedöms vara verkningslöst om inte gränsen för mervärdesskatt
höjs och kraven på bokföring och redovisning
kan sänkas för innehavare av mikroföretagarkonto. Utredningen konstaterar dock att det
inte har ingått i utredningens uppdrag att ge
förslag till ändringar i sådana regler.
Läs yttrandet här
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YTTRANDEN I KORTHET

Nya regler för
prövning av vindkraft

Sjöfartsverkets förslag till föreskriftsoch avgiftsändringar inför 2022.
Uppfyller kraven

Regelrådet har granskat kommittébetänkandet En rättssäker vindkraftsprövning (SOU
2021:53).
Regelrådet anser att konsekvensutredningen
som helhet uppfyllder kraven. Beskrivningen
av påverkan på företagens verksamhet är
tydlig. Utifrån de förutsättningarna som
gäller i ärendet är också beskrivningen av
kostnader tillräcklig. Det finns visserligen
också vissa brister i beskrivningen av hur
företag påverkas, exempelvis när det gäller
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konkurrensförhållanden, men inte av sådan
betydelse att det blir styrande för helhetsbedömningen.

Finansdepartementets promemoria om
avskaffad reklamskatt.
Uppfyller kraven

Förslaget handlar bland annat om att den
möjlighet som kommuner har idag att lägga
veto mot vindkraftsutbyggnad tas bort.

Finansdepartementets betänkande
om stärkta åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism (SOU
2021:42).
Uppfyller inte kraven

Läs yttrandet här

TRE SNABBA FRÅGOR

Havs-och vattenmyndighetens förslag
om utökat fredningsområde i Vänern.
Uppfyller inte kraven

Samuel Engblom, ny ordförande för Regelrådet.
Vad vill du åstadkomma som Regelrådets nya
ordförande?
Mitt mål för Regelrådets arbete är att vi ska
bidra såväl till bättre utformade regler vars
troliga konsekvenser är väl utredda och kända
för de som har att fatta besluten. Från min
tidigare period i Regelrådet vet jag att det finns
höga ambitioner både i sekretariatet och själva
rådet att se till så att yttranden blir så användbara som möjligt för regelgivarna och bidrar till
ett kontinuerligt lärande.
Hur kan dina erfarenheter bidra till det fortsatta arbetet i Regelrådet?
Jag hoppas att jag kompletterar övriga ledamöter på ett bra sätt. Jag har främst jobbat med
arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor,
men har även lett en utredning om idéburna
aktörer med fokus på upphandlings- och statsstödsfrågor. En annan fråga som jag har arbetat mycket med är ensamföretagares villkor,
inte minst under pandemin. Sedan min förra
period i rådet har jag även suttit en period i
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Socialdepartementets betänkande om
stärkt rätt till personlig assistans (SOU
2021:37).
Uppfyller inte kraven

regeringens innovationsråd och arbetat en
hel del med hur digitaliseringen påverkar
samhället.
Vilken är enligt dig den största utmaningen
i arbetet med att få bättre konsekvensutredningar?
Fler måste se konsekvensutredningarna
som en integrerad del av processen när
man tar fram regelförslag. Det är inte ett
formulär som ska fyllas i utan en del av en
arbetsmetod för att skapa bra och genomtänkta regler. Regelrådet kan bidra genom
yttranden som tydligt förklarar för regelgivarna vad de har gjort bra och vad de kunde
ha gjort bättre.

Läs yttrandet här

Skatteverkets förslag till föreskrifter om
kassaregister.
Uppfyller inte kraven
Läs mer på Regelrådets webbplats

REGELRÅDET
Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan
inom Tillväxtverket. Om ett författningsförslag kan få effekter av betydelse för
företag ska departement och myndigheter skicka förslaget och den tillhörande
konsekvensutredningen till Regelrådet.
Regelrådet granskar konsekvensutredningar och yttrar sig över om dessa uppfyller de krav som ställs enligt 6 och 7 §§
i förordning (2007:1244) om konsekvensutredning.
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Nyhetsbrevet ges ut 5-6 ggr per år.

Ny lag om ordningsvakter
Konsekvensutredningen till betänkandet
En ny lag om ordningsvakter (SOU 2021:38)
får godkänt av Regelrådet på samtliga
redovisningspunkter utom verksamhetspåverkan. Det framgår bland annat inte
om samtliga vakter hinner gå utbildningen
före ikraftträdandet och vilka effekter detta
får för företagens verksamhet och för ordningsvakternas möjligheter att utöva yrket.

Näringsdepartementets betänkande om
en EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (SOU 2021:45).
Uppfyller inte kraven
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27 okt - Regelrådet sammanträder
10 nov - Regelrådet sammanträder
19-24 nov - OECD:s regelkommitté
24 nov - Regelrådet sammanträder
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