God myndighetsutövning

49. Förenkla administration av tillstånd och tillsyn
Regelverk:

De nationella regelverk som styr hur kommuner hanterar tillstånd, tillsyn och
kontroll avseende företag; exempelvis: Serveringstillstånd, Bygglov, Livsmedelskontroll och Miljöfarlig verksamhet.
Mottagare: Riksdagen, Civilministern, Finansdepartementet, Sveriges Kommuner och Regioner

Påverkan på företag idag
Kontakter med kommuner om tillstånd, tillsyn och kontroll upplevs många gånger som en svårgenomtränglig och obegriplig djungel som en följd av företeelser som:
•

Tillsynsavgifter tas ut utan att faktisk tillsyn sker.

•

Avgifter och handläggningstider varierar mycket mellan olika kommuner.

•

Bristande likformighet, det förekommer att de som har nära band med kommunala tjänstemän
kan få lägre avgifter.

•

Kommunala tillstånd handlar som regel om att implementera den lagstiftning som gäller i hela
landet, det är då rimligt att ett kommunalt tillstånd eller licens ska kunna gälla över hela Sverige.

Åtgärdsförslag
Målet bör vara att införa principerna i Rättviksmodellen i alla kommuner såsom kort beskrivs nedan. En viktig mottagare är givetvis Sveriges Kommuner och Regioner men även riksdag och regering
som bestämmer de generella ramverken bör säkerställa en likvärdighet kring avgifter och kostnader
kopplade till tillstånd, tillsyn och licenser.
Rättviksmodellens skapare hänvisar till att det i Sverige finns cirka en miljon företag. Cirka 99,4
procent av dessa är småföretag, närmare 75 procent är rena enmansföretag. Dessa företagare
möts av en byråkrati som består av 1 200 lagar, 2 200 förordningar, 8 100 föreskrifter och allmänna
råd samt 94 000 000 blanketter.
Modellen bygger på insikten att ovan nämnda byråkrati inte är förenlig med den företagsamhet
som finns i landet och som vi alla är beroende av. Modellens ambition är att skapa en hållbar
samhällsutveckling, där hänsyn tas både till småföretagares vardag och till behovet av att kontrollera och säkerställa att verksamheterna drivs och fungerar som de ska.
”För att lyckas med det här har vi arbetat fram nya innovativa modeller. Modeller som syftar till att skapa
en användarvänlighet för företagare som tar lagstiftningens intentioner på allvar. Vi har förändrat vårt
sätt att ta ut avgifter, vårt sätt att kommunicera med småföretagare och vårt sätt att prata om hållbarhet.”

Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen
Ett fullständigt genomförande leder till omfattande positiva effekter när det gäller lokalt företagsklimat och företagandets kostnader.

Kontaktuppgifter
Småföretagarnas Riksförbund, Mattias Andersson
0729-22 22 62, mattias.andersson@smaforetagarna.se
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