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Uppföljning av näringslivets regelförbättringsförslag  

2016-06-16 

 

Till Näringsminister Mikael Damberg 

Statssekreterare Eva Lindström 

Politiskt sakkunnig Oskar Magnusson 

  

NNR lämnade 2014 in ett antal regelförbättringsförslag till regeringen via 
näringsdepartementet, förslag som prioriterats av NNRs medlemmar och 
sammanställts av NNR. Med anledning av att det inför kommande höstbudget gått 
två år sedan förslagen lämnades in följer NNR upp vad som hänt med förslagen 
genom att ställa några frågor till var och en av de ministrar i regeringen som 
ansvarar för de områden som förslagen berör. 

För kännedom bifogas här de frågor som ställts till var och en och vilka förslag det 
handlar om. 

Vänliga hälsningar 

Andrea Femrell 
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR 
Telefon: 08-762 70 97, Mobil: 073-020 56 80 
andrea.femrell@nnr.se 

 --- 

Kopia på mail till ansvarig minister och dennes statssekreterare: 

Företagens möjlighet och vilja att investera, etablera och anställa hänger tätt 
samman med regelverk och generella system som anger villkor och förutsättningar 
för att ex. starta, driva och utveckla företag. Därtill utsätts regelverken för ett tryck 
från omvärlden genom globalisering och digitalisering, vilket kräver att 



regelverken måste förhålla sig till nya omvärldsförändringar och nya 
förutsättningar. Kostnadseffektiva och ändamålsenliga regler är därför av stor vikt 
för näringslivet, samhället i stort och för den svenska tillväxten. 

Regeringen angav i budgeten för 2016 att det är prioriterat att göra det enklare för 
företag att utveckla och driva sin verksamhet. Arbetet 2015-2018 ska inriktas på att 
få mer ändamålsenliga regler som ska främja företagens tillväxt samt att 
kostnaderna till följd av regler ska minska. I budgeten skrev regeringen också att 
för att få ett positivt resultat krävs att kontinuerligt följa upp vad företagen ser som 
tillväxthämmande i lagar och regler liksom att regeringen har en så bred och tydlig 
förankring med näringslivet som möjligt. 

Med anledning av den betydelse regelförbättring har för näringslivet och det arbete 
som regeringen givit uttryck för i sina budgetar beträffande regelförbättring, 
sammanställde och prioriterade Näringslivets Regelnämnd, NNR, och dess 
medlemmar under hösten 2014 ett antal regelförbättringsförslag inom för 
näringslivet viktiga områden. Dessa lämnades in till regeringen via 
näringsdepartementet.  

 

 

 


