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Angående utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en 

modernare bokföringslag (Dir. 2020:48) 

 

Som våra respektive organisationer i olika sammanhang tidigare lyft fram finns det en stark efterfrågan 

på kostnadseffektiva moderna regelverk för näringslivet samt förbättrade processer i de sammanhang 

där beslut tas som påverkar landets företagare. Den utredning om enklare regelverk för mikroföretag 

och en modernare bokföringslag som tillsattes i april 2020 var därför efterlängtad.  
 

Tyvärr har utredningen hittills inte fått de förutsättningar som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag 

på ett meningsfullt sätt. Inledningsvis gavs utredaren endast fem månader på sig att lämna ett 

betänkande, vilket är orimligt kort tid med hänsyn till uppdragets omfattning och komplexitet. Vidare 

saknade utredningen ett kansli de första fyra månaderna eftersom Näringsdepartementets tillsättning 

av tjänsterna drog ut på tiden. När sekretariatet sent omsider var på plats förlängdes visserligen 

uppdraget i ytterligare fem månader, några experter tillsattes dock inte förrän i november. Den sena 

handläggningen har sammantaget inneburit att ett första möte med expertgruppen inte kunde hållas 

förrän i december förra året, drygt sju månader efter det att utredaren fick uppdraget och endast ett 

par månader innan utredningen ska redovisa sitt betänkande.  

 

Det beslut om förlängning av utredningens uppdrag som fattades den 11 februari var välbehövligt, 

även om det hade förbättrat förutsättningarna för utredningens arbete väsentligt om beskedet om 

förlängning hade kommit tidigare. Förlängningen av uppdraget är dessutom föga värt om inte 

utredningen tilldelas de resurser som krävs för att fullgöra sitt uppdrag. I nuläget har utredningen inte 

ens möjlighet att bemanna sekretariatet fram till den 30 juni när utredningens uppdrag ska redovisas. 

Än mindre att utföra någon erforderlig konsekvensanalys.  

 

Som experter i utredningen anser vi att oförutsägbarheten i arbetet hittills har varit under all kritik. 

Det säger sig självt att det är ett i princip omöjligt uppdrag att leverera väl avvägda och genomtänkta 

förslag under så osäkra förutsättningar som utredningen haft. Det är svårt att komma med förslag och 

lämna synpunkter på underlag när varken vi eller utredaren vet hur mycket tid och resurser 

utredningen har att processa materialet. Den osäkra situationen blir en bromskloss i sig som riskerar 

att leda till mindre genomtänkta förslag och felprioriteringar.  

 

Vi vill ogärna tro att utredningen medvetet försummats av Näringsdepartementet och givetvis inser vi 

det svåra läget under pandemin. Samtidigt är det svårt att se den komplicerande situation som 

förhindrar tydliga besked till en utredning som redan finns på plats.  



 

 

 

Vikten av utredningens uppdrag kan inte nog understrykas. Näringslivet har sedan länge påtalat 

behovet av konkreta åtgärder för regelförenkling och regelförbättring, i synnerhet för de minsta 

företagen. De kraftigt eftersatta bokföringsreglerna som sätter käppar i hjulet för hela näringslivets 

digitalisering, är bara ett exempel. Med tanke på regeringens uttalade strategi att Sverige ska vara 

”bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter” framstår hanteringen av utredningen som 

fullständigt obegriplig. Sammantaget vore det djupt olyckligt om utredningen på grund av den 

bristande hanteringen inte fick någon rimlig chans att fram genomarbetade förslag och ansvarsfullt 

fullfölja sitt uppdrag. 

 

Som representanter för näringslivet och tillsatta experter i utredningen förväntar vi oss att 

Näringsdepartementet nu ser till att utredningen ges tillräckliga medel och förutsättningar för att utföra 

uppdraget på ett meningsfullt sätt. 
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