
 
 

 
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. 

Statistiska centralbyrån 

 

Yttrande över föreskrifter om skyldighet för företag 
att lämna uppgifter till statistik om företagens 
ekonomi 

Regelrådets ställningstagande 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Innehållet i förslaget 

Remissen avser förslag till föreskrifter gällande enkät om skyldighet för företag att lämna 
uppgifter till statistik om företagens ekonomi (FEK) med stöd av 15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken. Föreskrifterna handlar om uppgiftsskyldighet för den officiella 
statistiken och statistik enligt EU-rättsakter. 

Skälen för Regelrådets ställningstagande 

Bakgrund och syfte med förslaget 

I konsekvensutredningen uppges att från och med den 1 januari 2021 regleras FEK i 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2152 om europeisk företagsstatistik 
och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik, i dess lydelse enligt 
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1704. 
 
Vidare uppges att det övergripande syftet med FEK är att förse olika användare med 
underlag om utveckling och struktur med avseende på branscher och regioner. I 
undersökningen ingår samtliga av SCB registrerade företag exklusive de finansiella 
företagen. Den främsta användningen är underlag för nationalräkenskapernas (NR) 
beräkning av BNP på årsbasis och leverans av statistik till Eurostat. Enkät skickas ut årligen 
där en stor mängd ekonomiska variabler efterfrågas, exempelvis resultat- och balansräkning, 
investeringar och varulager. Enkäten skiljer sig åt beroende på företagens storlek, bransch, 
samt vilket urval företaget ingår i. Enkäterna är i största möjliga mån anpassade efter 
företagens redovisning i exempelvis årsredovisningar och deklarationer. För de största 
företagen följer enkäterna Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, (genom FARs 
rekommendation RedR 1) och för övriga företag följer enkäterna utseendet i 
inkomstdeklarationen (SRU1). Upplägget grundar sig på att företagen ska känna igen sig i 

 
 

1 1 SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och är en kod som används för att föra över uppgifter från 
bokföringsprogram till inkomstdeklarationen (Regelrådets notering) 
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uppställningarna utifrån att de upprättar årsredovisning och inkomstdeklaration. De största 
företagen följer till stor del redovisningsregelverket K3, som också är anpassat efter ÅRL. 
 
Det uppges att i samband med årgång 2022 har en ny design tagits fram för FEK. I detta 
arbete har beslut tagits kring att förenkla och effektivisera den direktinsamling av uppgifter 
som görs från företagen. I enkäterna har ett antal variabler tagits bort, och genom att erbjuda 
möjligheten att använda SIE-fil (standard för att utbyta redovisningsdata mellan olika 
program) även till enkäter som samlas in på våren, kan den tid som uppgiftslämnarna lägger 
på att besvara enkäterna minskas.  
 
Det uppges vidare att den nu gällande föreskriften för FEK behöver ersättas med en ny 
föreskrift. Den undersökningsspecifika variabellistan, som återfinns i bilagan och som det 
hänvisas till i 4 §, måste uppdateras. Variabeländringarna består av tillägg på grund av 
ändringar i BAS-kontoplanen2, samt namnändringar för att öka uppgiftslämnarnas förståelse 
av variabelinnehållet. Slutligen föreslås en ändring i föreskriftens 3 § när det gäller tidpunkt 
för när uppgifterna ska lämnas samt vilket räkenskapsår som efterfrågas. 
 
Det uppges att bilagan ska ses som en bruttolista. Samtliga enkäter i FEK tillhandahålls 
elektroniskt via SCB:s insamlingsverktyg. Ett enskilt företags enkät skräddarsys utifrån 
företagets bransch och storleksklass och innehåller endast en delmängd av variablerna. 
Stora företag får en mer omfattande enkät än små företag. Enkäten innehåller bl.a. en 
detaljerad fördelning av företagets intäkter och kostnader. Fördelningen av intäkter respektive 
kostnader varierar mycket beroende på bransch. Generellt kan sägas att industriföretagen 
har en mindre omfattande intäkts- och kostnadsfördelning än tjänsteföretagen. 
 
Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets bakgrund och syfte är 
godtagbar. 

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd 

Det uppges i konsekvensutredningen att om ingen reglering kommer till stånd kommer 
uppgiftslämnarnas uppgiftsskyldighet fortfarande att omfatta en variabellista som inte är 
aktuell i förhållande till de uppgifter som SCB behöver samla in för att kunna producera 
statistiken. Då minskar möjligheterna att tillgodose nationalräkenskapernas och andra 
användares behov av tillförlitlig ekonomisk statistik. Det uppges vidare att om regleringen inte 
kommer till stånd blir även den rapportering bristfällig som görs till EU, enligt de skyldigheter 
som Sverige har. 
 
Det uppges vidare att SCB har kontrollerat om några av de utökade uppgiftslämnarkraven 
kan samlas in på annat sätt än via enkät till företag. Resultat- och balansräkningsuppgifterna 
för de största företagen samlas in under våren och vid denna tidpunkt finns inte SRU-
uppgifterna tillgängliga. Undersökningens design baseras bl.a. på att de största företagen 
(som står för 35% av förädlingsvärdet) ska få högst prioritet, vilket, enligt förslagsställaren, 
bäst kan uppnås genom att samla in uppgifter från dessa företag på våren. 
 
Det uppges att SCB i så stor utsträckning som möjligt använder administrativa uppgifter för 
statistikframställningen. De uppgifter som efterfrågas i enkäterna i Företagens ekonomi finns 

 
 

2 BAS-kontoplanen är en kontoplan för bokföring (Regelrådets notering) 
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vid undersökningstidpunkten inte tillgängliga via någon administrativ källa. Direktinsamling 
från företagen är, enligt förslagsställaren, således den enda framkomliga vägen att få tillgång 
till data. 
 
Vidare uppges att det pågår ett samarbetsprojekt mellan SCB, Bolagsverket och Skatteverket 
om inlämning av digitala årsredovisningar, vilket på några års sikt kommer att kunna ge 
värdefullt informationsutbyte mellan myndigheterna. SCB har inom ramen för detta arbete 
även påbörjat ett arbete för att möjliggöra direkt inläsning av statistiska rapporter direkt från 
företagens ekonomisystem, så kallad maskin-till-maskin (M2M)-lösning. I ett första steg 
publicerades i december 2020 en taxonomi som omfattar rapporter för statistikrapportering 
per månad och kvartal och i november 2021 publicerades den årliga delen i taxonomin för 
företagsekonomisk statistikrapportering (FEKY). SCB bedömer att direktinsamlingen från 
företag framöver ska kunna minskas och förenklas framöver från företag tack vare inlämning 
av digitala årsredovisningar samt inlämning av statistiska rapporter via M2M. Det uppges 
vidare att även den utökade möjligheten för fler företag i urvalet att använda sig av SIE-fil i 
inlämnandet beräknas minska och förenkla uppgiftslämnandet. 
 
Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av alternativa lösningar och effekter av 
om ingen reglering kommer till stånd är godtagbar.  

 Förslagets överensstämmelse med EU-rätten 

I konsekvensutredningen uppges att Sverige enligt den nya EU-förordningen 
”Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/2152) om europeisk företagsstatistik 
och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik” har skyldighet att på 
årsbasis leverera data till Eurostat. Även preliminära resultat levereras enligt ovanstående 
förordning till Eurostat. Exempel på variabler som samlas in är dels sådana från resultat- och 
balansräkningar, men även beräknade variabler. För dessa krävs insamling av ett antal 
variabler som ligger till grund för beräkningarna. Några exempel på beräknade variabler är 
produktionsvärde, förbrukningsvärde och förädlingsvärde. För vissa branscher krävs mer 
detaljerad fördelning av nettoomsättning på olika intäktsslag, exempelvis företag inom handel 
och företagstjänster. 
 
Vidare uppges att EU-förordningen ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska 
unionen” reglerar Sveriges skyldighet att lämna uppgifter avseende Nationalräkenskaper till 
EU. Eftersom uppgifter från FEK används som underlag i beräkningar gällande 
Nationalräkenskaperna påverkas FEK indirekt av EU-förordningen för 
Nationalräkenskaperna. 
 
Vidare uppges att benämningen av variabeln v0451 har ändrats för att förtydliga för 
uppgiftslämnarna vilken typ av återbäring (övrig rörelseintäkt) som ska rapporteras. Variabeln 
är inte direkt reglerad av EU-rätt, däremot så påverkas den indirekt av att den ingår i 
Nationalräkenskapernas beräkningar av produktionsvärdet och förbrukningsvärdet i 
produkträkenskaperna. Förändringen i balansräkningen avseende namnändringen på f4207 
och tillägget av f4208 är inte reglerade av EU-rätt. 
 
Det uppges vidare att förutom krav från EU används undersökningens resultat i 
Nationalräkenskapernas årsberäkningar. Delar av uppgifterna i balansräkningen används av 
Finansräkenskaperna för beräkning av finansiellt sparande. 
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Slutligen uppges att om regleringen inte kommer till stånd blir den rapportering som görs till 
EU, enligt de skyldigheter som Sverige har, bristfällig. 
 
Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av förslagets överrensstämmelse med 
EU-rätten är godtagbar. 

Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella 

informationsinsatser 

Det uppges i konsekvensutredningen att föreskriften behöver träda i kraft senast den 21 april 
2021 för att kunna användas vid insamlingen av FEK2022. April bedöms som en bra månad 
att skicka ut undersökningen även sett ur företagens synvinkel. Då många har kalenderår 
som räkenskapsår har, enligt förslagsställaren, de flesta vid denna tidpunkt avslutat 
bokslutsarbetet. Den designförändring som genomförts kommer företagen få information om i 
informationsbrevet. 
 
Det uppges att enligt förslagsställarens bedömning är det inte nödvändigt att särskilt 
informera företagen om variabelförändringarna eftersom de företag som berörs får de nya 
och ändrade variablerna förtryckta i sin enkät. 
 
Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av särskild hänsyn till tidpunkt för 
ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser är godtagbar. 

Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch  

I konsekvensutredningen uppges att exakt urvalsstorlek för FEK2022, som genomförs under 
2023-2024, inte kan anges eftersom urvalet baseras på information från de standardiserade 
räkenskapsutdragen (SRU), som kommer SCB tillhanda i augusti 2023. Det uppges att för 
FEK2021 undersöktes de 440 största företagen i sin bransch med en fullständig enkät. Dessa 
skickades ut i maj (företag med kalenderår) samt augusti 2022 (företag med brutet 
räkenskapsår). I september 2022 undersöktes ett urval av de mindre företagen via en mindre 
enkät som innehåller företagens resultaträkning (SpecRR). Dessutom fanns en separat enkät 
för investeringar (SpecI). Det uppges att en mindre del av företagen som får enkäter i 
september får en kombination av Spec-enkäterna (SpecRR och SpecI). Totalt sett omfattade 
septemberutsändningen 19 000 företag jämfört med 18 900 företag i FEK2020. 
 
Vidare uppges att företagen återfinns inom alla näringslivets storleksklasser och branscher 
d.v.s. SNI 01-96 (exkl. 64-66 och 84) enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI2007). 
Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) uppges vara en årlig undersökning som 
undersöker industribranscher olika år enligt ett rullande schema. I FEK ska ytterligare 
specificering av variablerna v3189 ”Köpta tjänster och förvaltningskostnader” samt v3999 
”Övriga kostnader” göras av de företag som ingår i de branscher INFI undersöker aktuellt år. 
Det uppges att INFI har föreskrifter (SCB-FS 2017:5) som fastställer att de företag som får 
den mer omfattande enkäten i FEK även ska besvara undersökningen INFI. INFI:s föreskrifter 
har, enligt förslagsställaren, i  2 § – senaste lydelse genom SCB-FS 2021:10 – en hänvisning 
till FEK:ens föreskrifter. Eftersom det nu aktuella föreskriftsarbetet innebär att nuvarande 
föreskrifter upphävs och ersätts, har ändringsföreskrifter till 2 § INFI:s föreskrifter tagits fram. 
Ändringsföreskrifterna innebär, enligt förslagsställaren, en hänvisning till de nya 
föreskrifterna.  
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Det uppges att i årgångarna 2019-2021 överfördes ett antal variabler från TFF3 till FEK för att 
möta kraven på detaljerade förbrukningsuppgifter för tjänstebranscherna. Samtliga 
tjänstebranscher kommer, enligt förslagsställaren, att få en mer detaljerad kostnadsfördelning 
enligt ett rullande schema under en treårsperiod. Dock kommer inte någon insamling ske av 
den utökade detaljeringsgraden i FEK2022 vilket temporärt uppges minska omfattningen av 
detaljeringsnivån. Utöver överförda variabler från TFF, kommer, enligt förslagsställaren, 
ytterligare specificering av variablerna v3189 ”Köpta tjänster och förvaltningskostnader” samt 
v3999 ”Övriga kostnader” göras. Enligt förslagsställaren används dessa variabler idag redan 
för de företag som ingår i INFI. 
 
Det uppges att fr.o.m. årgång 2012 erbjuds företagen som ska besvara enkäten SpecRR att 
läsa in sina uppgifter genom användande av SIE-filer Genom att koppla BAS-konton till FEK-
variabler fylls en del av enkäten i automatiskt så att företagen endast behöver fylla i uppgifter 
som inte finns kopplat till BAS-konton. Antalet företag som erbjuds detta insamlingssätt har, 
enligt förslagsställaren, ökat successivt. Från årgång 2022 erbjuds även de företag i urvalet 
som får fullständig enkät möjligheten att lämna uppgifter via SIE-fil. Det uppges att en 
majoritet av de företag som hitintills har använt SIE-lösningen återfinns i tjänstebranscherna. 
 
Vidare uppges att en mätteknisk granskning av enkät, missiv, instruktioner och 
uppgiftslämnarsida avseende FEK genomfördes år 2014. 
 
Det uppges att grundstommen till Företagens ekonomi är det SRU-material som SCB har 
tillgång till via Skatteverket. SCB använder denna administrativa källa för att förtrycka 
uppgifter, vilka företagen sedan får specificera ytterligare i enkäterna. Sammantaget innebar 
det för FEK2021 att 19 532 företag tillfrågades genom en enkät i FEK. För näringslivets 
återstående cirka en miljon företag används endast det administrativa materialet som källa. 
 
Regelrådet finner förslagsställarens redovisning av berörda företag utifrån antal, storlek och 
bransch är godtagbar. 

Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet 

Administrativa kostnader 

Det uppges i konsekvensutredningen att företag, som berörs av en utökning av antalet 
variabler eller en förändring av redan existerande variabler, får information i samband med att 
nya uppgifter ska lämnas till undersökningen. Informationen består i att variabler som 
tillkommit eller ändrats förtrycks. 
 
Det uppges att olika ändringar ger upphov till olika stora arbetsinsatser för uppgiftslämnarna. 
De flesta av de efterfrågade uppgifterna finns tillgängliga i företagens ekonomisystem. Vissa 
uppgifter kan hämtas direkt från en årsredovisning (t.ex. balansräkningsuppgifter), medan 
andra uppgifter efterfrågas på en mer detaljerad nivå och därmed kräver en lite större 
arbetsinsats att sammanställa. Specifikationen av resultaträkningens poster kräver att 
uppgifter tas fram på kontonivå från bokföringen. Företag som följer BAS-kontoplanen har en 
fördel, jämfört med företag som följer andra kontoplaner. Specifikationen av kostnader följer 

 
 

3 TFF står för Tjänsteföretagens förbrukning (Regelrådets notering) 
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till stor del BAS-kontoplanen, medan specifikationen av intäkter oftast efterfrågas på en mer 
detaljerad nivå än företagen själva väljer att följa upp den egna verksamheten.  
 
Förslagsställaren har, med hjälp av en tabell, förtydligat för uppgiftslämnarna de variabler 
som fått nytt namn i FEK och vad som ska ingå i variabeln. Tabellen visar variablerna v0451 
och f4207, det nya namnet, det nuvarande namnet samt baskontot. Det uppges att 
ändringarna bygger på förändringar i BAS-kontoplanen. v0451 har från och med 2022 fått ett 
specifikt baskonto kopplat till sig, och därmed görs även namnändringen i likhet med 
baskontots namn. Förändringen för f4207 baseras på att överkursfonden numera är delad i 
en bunden och fri del. 
 
Ytterligare en tabell visar variabel f4208 som lagts till i balansräkningen i FEK. 
 
Det uppges att de två ovan nämnda förändringarna avseende balansräkningen endast gäller 
företag som får den fullständiga enkäten på våren, i FEK2021 totalt 440 företag. Det uppges 
att förändringarna som avser balansräkningen inte kommer att påverka tiden för 
uppgiftslämnandet, då det endast är den insamling som sker via SIE-fil som påverkas. Det 
uppges att genom användandet av SIE kopplas värdet direkt till variabeln. Namnändringen på 
v0451 gäller samtliga företag som får fullständig, eller SpecRR-enkät, totalt 19 500 företag, 
och bedöms öka uppgiftslämnandet med 2 minuter per företag, totalt 39 000 minuter. Den 
utökade tiden består av att notera att variabeln bytt namn och att ta fram uppgifterna ur 
systemen. Den utökade tiden beräknas inte bli högre då baskontokopplingen gör att det 
förenklas med användning av SIE-fil. 
 
Det uppges att efter en genomgång av svarstiden, är SCB:s antagande att utökningen av 
variabler kommer att öka rapporteringen med 2 minuter. 
 
Det uppges att timkostnaden för uppgiftslämnarna har i beräkningarna antagits vara 911 kr. I 
beräkningen av timkostnaden ingår lön, sociala avgifter, lokaler m.m. Uppgiften är hämtad 
från SCBs årsredovisning för 2021. Tidsåtgången före ändringar baseras på den frivilliga 
uppgift om tidsåtgång som företagen lämnade i FEK2021 och tidsåtgången efter ändringar 
har förslagsställaren uppskattat.  
 
Det uppges vidare att uppskattade antal timmar hämtas från variabeln "ifylld tid" som finns 
med i alla SCBs enkäter. SCB har genomfört en mätteknisk granskning av frågan ”ifylld tid” 
vilket medförde att frågeställningen ändrades i SCBs samtliga undersökningar fr.o.m. 
referensår 2019. Förändringen medförde ett metodbyte i FEK av beräkningen av 
genomsnittstiden för uppgiftslämnandet. 
 
Det uppges att beräkning av tidsåtgång för årgång 2022 baseras på samma tidsåtgång som i 
FEK2021 med tillägg av den utökning av uppgiftslämnartiden de föreslagna förändringarna 
medför. Totalt sett beräknas tidsåtgången öka med 39 000 minuter. I beräkningen, efter 
införda ändringar, har tidsåtgången i timmar räknats om till ett genomsnitt för alla företag i 
urvalet. Beräknat på samtliga företag i urvalet ökar uppgiftslämnartiden med 0,03 timmar 
jämfört med FEK2021.  
 
Det uppges att i beräkningen, efter införda ändringar, har hänsyn tagits till den 
designförändring som genomförts inför FEK2022. Designförändringen innebär att 
uppgiftslämnartiden för de företag som får den fullständiga enkäten bör halveras. 
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Det uppges vidare att i beräkningen, efter införda ändringar, har ingen hänsyn tagits till att 
insamling av den utökade detaljeringsgraden för tjänsteföretagen inte genomförs under 
FEK2022, vilket i sig ytterligare minskar uppgiftslämnartiden. I övrigt bedömer 
förslagsställaren att företagen inte har några ytterligare kostnader för de ändringar som 
föreslås jämfört med nu gällande föreskrift (SCB-FS 2022:13). 
 
Det framgår av tabellerna att tidsåtgången per företag, före införda ändringar (FEK2021), för 
en fullständig enkät är 9,05 timmar. Om 440 företag berörs, med en timkostnad på 911 kronor 
blir det totalt 3 637 000 kronor. Höstenkäterna (SpecRR och SpecI) uppskattas ta 1,88 
timmar att fylla i. Om 19 092 företag berörs, med samma timkostnad 911 kronor blir det 
32 698 000 kronor.  Det uppges att den skattade totala uppgiftslämnarkostnaden före införda 
ändringar beräknas till 36 325 000 kronor. 
 
Vidare uppges, att efter föreslagna ändringar (FEK 2022), uppskattas tidsåtgången per 
företag för en fullständig enkät t till 4,55 timmar. Om 440 företag berörs, med en timkostnad 
på 911 kronor blir totalen 1 824 000 kronor. Höstenkäterna (SpecRR och SpecI) uppskattas 
ta 1,91 timmar. Om 19 092 företag berörs, med samma timkostnad 911 kronor blir det 33 
220 000 kronor.  Det uppges att den skattade totala uppgiftslämnarkostnaden efter införda 
ändringar beräknas till 35 044 000 kronor. Den minskade arbetskostnaden beräknas till 1 
191 000 kronor om samtliga företag besvarar enkäten. 
 
Såvitt Regelrådet förstår motsvarar 0,03 timmar ungefär 2 minuter och att detta är en 
genomsnittlig ökning av tidsåtgången. Regelrådet kan konstatera att det finns redovisning av 
hur förslagsställaren har kommit fram till tidsåtgången för de olika urvalsgrupperna att fylla i 
enkäten och hur beräkningen har gjorts. Förutom den genomsnittliga tidsåtgången finns 
redovisning av både uppskattad tidsåtgång och kostnad för de olika urvalsgrupperna både 
per företag, per urvalsgrupp och för alla företag tillsammans.  
 
Regelrådet finner därför att förslagsställarens redovisning av förslagets påverkan på berörda 
företagens administrativa kostnader är godtagbar.  

Andra kostnader och verksamhet 

Det uppges i konsekvensutredningen att SCB, utöver redan nämnda administrativa 
kostnader, inte ser några ytterligare kostnader till följd av de föreslagna variabeländringarna 
för företagen. 
 
Regelrådet finner ingen anledning att ifrågasätta bedömningen. 
 
Regelrådet finner därför att förslagsställarens redovisning av förslagets påverkan på de 
berörda företagens andra kostnader och verksamhet är godtagbar.  

Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag 

I konsekvensutredningen uppges att SCB bedömer att undersökningen Företagens Ekonomi 
inte har någon avgörande påverkan på företagens konkurrensförhållanden. 
 
Regelrådet finner ingen anledning att ifrågasätta bedömningen. 
 
Regelrådet finner därför att förslagsställarens redovisning av förslagets påverkan på 
konkurrensförhållandena för berörda företag är godtagbar.  
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Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden 

Det uppges i konsekvensutredningen att SCB bedömer att undersökningen Företagens 
Ekonomi inte har någon avgörande annan påverkan på företagen. 
 
Regelrådet har i sin granskning heller inte identifierat någon ytterligare påverkan än den som 
redan redovisats. 
 
Regelrådet finner därför att förslagsställarens redovisning av regleringens påverkan på 
företagen i andra avseenden är godtagbar.  

Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning 

I konsekvensutredningen uppges att fokus vid insamlingen ligger på de största företagen och 
att de minsta företagen bara väljs ut i undersökningen om det är nödvändigt för täckningen i 
branscher med få företag eller där majoriteten av företagen är små. Urvalet görs genom att 
varje företag tilldelas en urvalssannolikhet proportionellt mot företagets relativa storlek 
(omsättning) i den bransch där företaget ingår. De minsta företagen kan, enligt 
förslagsställaren, aldrig få en fullständig enkät. De enkäter som kan komma ifråga för små 
företag uppges vara de som skickas ut på hösten och där förtrycks värden från SRU som 
stöd för ifyllandet. Vidare uppges att de flesta höstföretagen (90%) även erbjuds möjligheten 
att skicka in sina uppgifter via SIE-fil. Det uppges att en kartläggning har visat att mediantiden 
för ifyllandet för uppgiftslämnare som använder SIE-fil endast uppgår till hälften jämfört med 
mediantiden för uppgiftslämnare som valt bort denna möjlighet. 
 
Regelrådet finner att förslagsställarens redovisning av särskilda hänsyn till små företag vid 
reglernas utformning är godtagbar.   

Sammantagen bedömning 

Regelrådet kan konstatera att förslagsställaren på ett godtagbart sätt har redovisat samtliga 
punkter i sin konsekvensutredning. 

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för 
konsekvensutredning. 

  

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 22 februari 2023. 

I beslutet deltog: Anna-Lena Bohm, ordförande, Helena Fond, Hans Peter Larsson,  
Lennart Renbjer och Lars Silver.  

Ärendet föredrogs av: Josefina Brzezinska. 

 

 

Anna-Lena Bohm 

Ordförande  

 

Josefina Brzezinska 

Föredragande
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