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de viktigaste
åtgäRdeRNa



systematiskt RegelföRbättRiNgsaRbete 
föR stäRkt koNkuRReNskRaft

Regelverkens innehåll, utformning och tillämpning har stor betydelse för 
företagens möjligheter att verka och producera varor och tjänster i en 
hårt konkurrensutsatt omvärld.

Ett kostnadseffektivt regelverk, där största möjliga nytta kan uppnås till läg-
sta möjliga kostnad, blir en konkurrensfördel som innebär förutsättningar 
för ökad produktivitet bland berörda företag och tillväxt för samhället.

Genom ett systematiskt regelförbättringsarbete på alla nivåer kan Sverige 
stärka sin konkurrenskraft och produktivitet.

tydliga pRioRiteRiNgaR och eN stRuktuReRad pRocess

Ska regelförbättringsarbetet nå framgång så måste regeringen ta ansvar 
för att departement och myndigheter prioriterar frågan och arbetar ge-
mensamt och systematiskt med tydliga mål. Näringslivet och andra intres-
senter måste få återkoppling och vara delaktiga i det löpande arbetet 
från början. Detta eftersom det är företagen som vet vilka regler som är 
ineffektiva. Regeringen bör dessutom varje år redovisa hur arbetet fort-
löper i en rapport till riksdagen. 

Utgångspunkten i arbetet bör vara att befintliga regler utvärderas, för-
enklas och förbättras. Är en regel föråldrad eller ineffektiv så ska den tas 
bort eller förändras. Regeringen bör ha löpande samråd med företagen 
om olika förbättringsförslag och genomföra de förslag som lämnas in eller 
förklara varför när de väljer att inte genomföra dem.

eNhetlig tillämpNiNg av RegleR föR ökad 
RättssäkeRhet och koNkuRReNsNeutRalitet

Skillnaden i tillämpning av nationella regelverk mellan myndigheterna 
måste minska samtidigt som samarbetet och samsynen över myndig-
hets-, läns- och kommungränser behöver förbättras. Detta skulle minska 

godtyckligheten och rättsosäkerheten, samt göra regelverken mer förut-
sägbara för företagen.

Öka digitaliseringen i ärendehanteringen, inte minst för att skapa trans-
parens och effektivitet i tillämpningen. Detta möjliggör för myndigheter 
att jämföra beslut och företagen att ifrågasätta skillnader. Vidare behöver 
myndigheternas arbete effektiviseras genom att företagen kan följa sina 
ärendens handläggning via internet. Resultatet blir en enklare, effektivare 
och smidigare lösning för alla parter. 

Avgifter för t ex tillsyn och tillstånd finansierar myndighetsutövning. Idag 
är avgifterna på lokal och regional nivå många gånger inte kopplade till 
någon tydlig motprestation. Därför bör den faktiskt nedlagda arbetstiden 
faktureras i efterhand. På så sätt kan myndigheter undvika den förtroen-
deförlust som ofta uppstår vid schabloniserad förhandsdebitering.

 
bättRe koNsekveNsutRedNiNgaR 

föR bättRe beslutsuNdeRlag

En väl utförd konsekvensutredning bidrar till att beslutfattare kan fatta 
väl avväga beslut och välja de minst kostsamma alternativen. Alla regel-
givare är skyldiga att genomföra en konsekvensutredning som ska visa 
vilka effekter ett förslag till reglering får för företagen. 

Regelrådet är det statliga organ som granskar de konsekvensutredningar 
som regelgivarna är skyldiga att göra. En stor andel av alla konsekvens-
utredningar underkänns. För att konsekvensutredningarnas kvalitet ska 
öka och därmed ge ett bättre beslutsunderlag behöver det införas ett 
krav på komplettering och återremittering av bristfälliga konsekvensut-
redningar till Regelrådet innan ett förslaget går vidare.

Om Sverige inför strängare regler eller tillämpning än vad EU:s regelverk 
föreskriver riskerar företagens och därmed Sveriges konkurrenskraft att 
urholkas. En grundprincip bör därför vara att Sverige inte går utöver mini- 
mikraven i EU:s lagstiftning. Om det ändå sker måste lagstiftaren ge en 
tydlig motivering till varför, liksom tydliggöra konsekvenserna för detta 
innan beslutet fattas.


