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Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för 

företagen på kommunal nivå 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i enlighet med vad som 
närmare anges under rubriken Uppdraget genomföra insatser 2011–
2014 för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Syftet med 
insatserna är att förenkla företags myndighetskontakter på den 
kommunala nivån och därmed bidra till regeringens mål om en 
märkbar positiv förändring i företagens vardag. 
 
Regeringen uppdrar vidare åt Tillväxtverket att samverka med 
Länsstyrelsen i Kronobergs län i dess uppdrag att samordna 
länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företagen på länsnivå 
(N2011/4051/ENT). 
 
Tillväxtverket ska i samband med delrapporteringen 2012 komplettera 
redovisningen av föreslagna insatser med vilka områden som bör 
prioriteras i det fortsatta arbetet. Urvalet ska göras med beaktande av 
det som företagen upplever som mest angeläget. Redovisning av 
prioriterade områden samt förslag på delmål och uppföljning av 
insatser ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 
senast den 31 mars 2012.  
 
Årliga delrapporteringar av uppdragets genomförande och resultat ska 
lämnas senast den 31 mars åren 2012–2014 till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). En slutrapport av resultatet av de insatser 
som har genomförts och en redovisning av hur medlen har använts ska 
lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 
mars 2015. Av slutrapporten ska även framgå vilka av insatserna som 
integrerats eller kommer att integreras i Tillväxtverkets ordinarie 
verksamhet, samt på vilket sätt detta ska ske.  
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Utgifterna för genomförandet av uppdraget ska belasta utgiftsområde 
24 Näringsliv, anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., anslagspost 8 
Näringslivsutveckling – del till Tillväxtverket. Regeringen avser att 
tillföra den aktuella anslagsposten totalt 6 800 000 kronor under 2011–
2014 för genomförandet av insatserna, dvs. 1 700 000 kronor per år. 

Uppdraget 

Med utgångspunkt i de förslag till insatser som Tillväxtverket har 
lämnat ska följande genomföras under 2011: 
 
– upprätta ett forum där aktörer på alla nivåer i de regelgivningskedjor 
som avslutas med att kommuner tillämpar regelverk gentemot företag, 
kan mötas och där förenkling för företag är i fokus.  
 
– att bjuda in Sveriges Kommuner och Landsting och tillsammans 
genomföra utbildningar för att ge kommunerna stöd i arbetet med att 
förbättra företagsklimatet. 
 
För att resterande åtgärder ska kunna genomföras gör regeringen 
bedömningen att en fördjupad analys och problembeskrivning behövs. 
Tillväxtverket ska komplettera redovisningen av föreslagna insatser 
med ett tydliggörande av områden som är mest angelägna att inrikta 
fortsatt arbete mot. Urvalet ska göras med beaktande av det som 
företagen upplever som mest angeläget. Vid prioritering av åtgärderna 
ska särskild vikt fästas vid förutsättningar för små företag i kritiska 
skeden av ett företags livscykel som exempelvis vid etablering, 
expansion flytt m.m.  
 
I uppdraget ingår att lämna förslag på delmål och uppföljning av de 
insatser som genomförs, i syfte att utvärdera effekterna av arbetet med 
att förenkla för företagen på kommunal nivå. Uppföljningen ska svara 
mot områden där insatser och åtgärder vidtagits. För att inte belasta 
företagen i onödan, och med hänsyn tagen till regeringens målsättning 
om minskat uppgiftslämnande för företag, bör det övervägas om andra 
undersökningar eller registerdata kan användas för uppföljning av 
arbetet.  
 
I uppdraget ingår vidare att analysera för arbetet relevanta 
undersökningar, däribland Sveriges Kommuner och Landstings 
undersökning Insikt. I den mån resultat av genomförda studier 
påverkar inriktning eller prioritering av arbetet med att förenkla för 
företagen på kommunal nivå ska avstämning ske med 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 
 
Tillväxtverket ska inom ramen för uppdraget beakta hur 
kommunernas möjligheter att förenkla för företagen kan förstärkas. 
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Samtliga insatser ska ta särskild hänsyn till förutsättningarna för 
mindre kommuner i den utsträckning det är möjligt. 
 

Tillväxtverket ska under uppdragets genomförande fästa särskild 

uppmärksamhet vid dialog med och kommunikation till företag och 

branschorganisationer kring genomförda insatser. Goda exempel ska 

lyftas fram, dokumenteras och ingå som en del av de årliga 

redovisningarna. I övrigt ska informationsmaterial i olika former vara 

en del av det kommunikativa arbetet. 

 

En referensgrupp med Länsstyrelsen i Kronobergs län, berörda 

departement och myndigheter ska knytas till arbetet. Representanter 

från Sveriges Kommuner och Landsting, Näringslivets regelnämnd och 

näringslivsorganisationer inklusive turistorganisationer ska bjudas in 

att delta. Inför referensgruppsmöten ska avstämning ske med 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

Bakgrund 

Regeringen gav den 10 juni 2010 Tillväxtverket i uppdrag att ta fram 
förslag på insatser för att främja arbetet med att förenkla för företagen 
på kommunal nivå (N2010/4398/MK). Tillväxtverket förslag 
redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 9 
december 2010. Informations- och utbildningsinsatser riktade till 
kommunerna, tydliggörande av kommunernas rådgivande roll 
gentemot företag, förbättrad information till företagen vilka krav som 
ställs i respektive kommun, utökat samarbete kommuner emellan och 
tydliggöra handläggningstider för företag är några av de insatser som 
föreslås av Tillväxtverket. 

Skälen för regeringens beslut 

Majoriteten av alla företag har regelbundna kontakter med 
myndigheter på lokal och regional nivå vid tillsyn och tillämpning av 
lagar och regler. Det har i olika sammanhang uppmärksammats att 
myndigheter på lokal och regional nivå ibland brister i förståelsen för 
företagens villkor och vad som är viktigt för företagen i handläggning 
av enskilda ärenden. Företagen upplever också att bristande service 
och kommunikation samt skillnader mellan länsstyrelser och 
kommuners regeltillämpning är ett problem. 
 
För att uppnå regeringens övergripande mål om en märkbar positiv 
förändring i företagens vardag är det viktigt att arbetet med förenkla 
för företagen får ökat genomslag även på lokal nivå. Av stor betydelse 
ur ett förenklingsperspektiv är kommunernas tillämpning av regelverk 
exempelvis vid ansökningsförfaranden och handläggning av ärenden, 
prövning och tillsyn. Kommunerna har uppgifter inom ett flertal 
verksamhetsområden som nära berör företag och näringsliv och som 
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därför bör omfattas av insatser med syfte att bidra till målet att skapa 
en märkbar förändring i företagens vardag. 
 
OECD har under åren 2008 till 2010 granskat EU:s första 15 
medlemsstater ur ett regelreformeringsperspektiv. En av 
rekommendationerna till Sverige var att inkludera den lokala nivån i 
förenklingsarbetet och skapa mötesplatser för regelbundet utbyte 
mellan den nationella och lokala nivån. Regeringen bedömer att 
uppdraget till Tillväxtverket är ett led i arbetet att ta om hand OECD:s 
rekommendationer på området.  
 
Breddningen av förenklingsarbetet till den lokal nivån ligger vidare i 
linje med det regeringen utlovade i budgetpropositionen för 2011 
(prop. 2010/11:1). 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Maud Olofsson 
 
 
    Åsa Talamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till 
 
Finansdepartementet BA, KSÄ KLS och SSA SMS 
Näringsdepartementet MK, RT och KLS 
Landsbygdsdepartementet LB 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
 


