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Tack för ert brev, 

Jag har stor förståelse för det ni skriver i brevet om vikten av att minimera 

den s.k. uppgiftslämnarbördan. Som civilminister är en av mina viktigaste 

uppgifter att se till att kommuner och regioner har de förutsättningar de 

behöver för att klara sina uppgifter, inte minst att kunna erbjuda 

medborgarna en god och tillgänglig välfärd. Att de kommunala och regionala 

verksamheterna belastas i onödan av en omfattande och administrativt 

krävande uppgiftslämnarbörda är naturligtvis också något som i 

förlängningen har negativa effekter på att bedriva en god välfärd.  

Coronapandemin har drabbat hälsan men också Sveriges ekonomi väldigt 

hårt. Genom främst årets stora budgetsatsningar har kommuner och 

regioner fått tillskott som gör att man på de flesta håll slipper göra stora 

besparingar i verksamheten. Jag har också genom de kontakter som jag har 

haft med bl.a. SKR och enskilda kommuner och regioner sett att dessa 

tillskott varit avgörande för att kunna upprätthålla välfärden i den kris vi går 

igenom. . Regeringen följer utvecklingen noga och är redo att fatta de beslut 

som krävs för att motverka krisens negativa effekter på företagen och 

samhället. 

Utformningen av statens styrning är av stor vikt för kommuners och 

regioners möjligheter att bedriva en effektiv välfärd av god kvalitet. En del i 

detta är att säkerställa att den administrativa bördan som följer av statens 

styrning inte är onödigt betungande. Regeringen avser att arbeta vidare med 

denna fråga och kommer i närtid lämna närmare besked om hur detta arbete 

ska bedrivas. 



2 (2) 

De statliga myndigheterna behöver ständigt erinra sig vikten av att pröva 

behovet av uppgifter och därefter säkerställa att endast nödvändiga uppgifter 

begärs ut. En statlig myndighet är fristående från regeringen enligt den s.k. 

arbetsgivarpolitiska delegeringen. Det är alltså ett ansvar för de statliga 

myndigheternas ledning att hantera och tillämpa gällande författningar inom 

ramen för delegeringen. 

Regeringen har dock i sin styrning dialog med myndigheterna, vad gäller 

frågan om uppgiftslämnarbördan. I grunden finns ett regelverk i förordningen 

(1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från 

näringsidkare och kommuner finns bestämmelser om den här s.k. 

uppgiftslämnarbördan. Bland annat ska de uppgifter som ska lämnas vara 

utvalda och definierade så att uppgiftslämnandet begränsas till den 

information som behövs med hänsyn till ändamålet och så att 

uppgiftslämnandet underlättas så långt möjligt. Vidare ska samråd ske ifråga 

om urvalet av uppgiftslämnare och tiden för enkäters genomförande. 

Med anledning av det ni skriver om uppgiftslämnarbörda som följer av 

regleringsbrev och andra uppdrag som kommer direkt från regeringen så 

tycker jag att det är bra att ni uppmärksammar de här frågorna. Era 

synpunkter i den här delen får vi ta med oss i det ständigt pågående arbetet 

med att utveckla regeringens myndighetsstyrning på det statliga området.   

Med vänlig hälsning 

Lena Micko  


