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Statens skolverk 

Minska uppgiftslämnarbördan för företag, kommuner och  

regioner 

Vi är nu inne i covid-19-pandemins andra våg. Något som belastar företag, regioner 

och kommuner hårt. SKR hör exempelvis från sitt socialchefsnätverk att läget förmod-

ligen inte varit värre än det är nu. Hur det ser ut i hälso- och sjukvården liksom i äldre-

vården hör vi dagligen rapporter om i media. Företag i flera branscher kämpar med att 

anpassa sina verksamheter och följa de riktlinjer som gäller och samtidigt hantera ad-

ministration för att få del av de olika Coronastöd. 

Som en fortsättning på den dialog som SKR och Näringslivets Regelnämnd NNR haft 

med några av er myndigheter under hösten, skickade SKR och NNR en skrivelse till 

bland annat till Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet, i vilken vi fram-

förde nödvändigheten att regeringsuppdrag och regleringsbrev formuleras på ett så-

dant sätt att det blir tydligt att enkäter, utöver de som rör den officiella statistiken, 

endast ska användas i undantagsfall. Civilminister Lena Micko svarade att de statliga 

myndigheterna ständigt behöver erinra sig vikten av att pröva behovet av uppgifter 

och därefter säkerställa att endast nödvändiga uppgifter begärs ut. Vidare att rege-

ringen kommer att ta med sig detta i det ständigt pågående arbetet med att utveckla re-

geringens myndighetsstyrning på det statliga området. 

Som en uppföljning vänder vi oss nu igen till dig och din myndighet med en uppma-

ning att verkligen göra vad ni kan för att minska arbetsbelastningen för företag, reg-

ioner och kommuner genom att så långt det är möjligt undvika uppgiftsinsamlingar, 

åtminstone sådana som går utöver den offentliga statistiken 

Vi ber er att i stället använda alternativa metoder för att erhålla den kunskap och de 

uppgifter ni behöver. Som tidigare står SKR:s olika region- och kommunnätverk till 

ert förfogande för att stötta med sin kunskap inom sina respektive verksamhetsområ-

den. Det gör även SKR:s och NNR:s egna experter. 

I de fall där ni ändå bedömer att enkätundersökningar är nödvändiga, ber vi er att hålla 

enkäterna korta, tillåta längre svarstider än normalt samt att alltid göra urvalsunder-

sökningar där det är möjligt. 
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Förhoppningsvis kommer vaccineringen av befolkningen som nu är igång betyda att 

samhället inom överskådlig tid kommer kunna starta processen återgå till ett mer nor-

malt läge. Det innebär att företag, regioner och kommuner måste gripa sig an alla de 

arbetsuppgifter och utmaningar som uppstått eller skjutits upp på grund av pandemin. 

Vår bedömning är därför att uppgiftsinsamlingar bör undvikas hela 2021 och sannolikt 

längre än så. 

Vi hoppas att du och din myndighet vill tillmötesgå oss i denna begäran. 
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