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Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för 

företagen på länsnivå 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att i enlighet med vad som 
närmare anges under rubriken Uppdraget genomföra insatser 2011–
2014 för att förenkla för företagen på länsnivå. Syftet med insatserna är 
att förenkla företags myndighetskontakter med länsstyrelserna och 
därmed bidra till regeringens mål om en märkbar positiv förändring i 
företagens vardag. I uppdraget ingår att lyfta fram och sprida goda 
exempel på hur länsstyrelserna kan förenkla för företagen. 
 
Regeringen uppdrar vidare åt Länsstyrelsen i Kronobergs län att i 
enlighet med vad som närmare anges under rubriken Uppdraget i 
samverkan med övriga länsstyrelser säkerställa att de områden som 
lyfts fram i redovisningen från december 2010 överensstämmer med de 
områden som företagen anser mest angelägna att förenkla inom. I 
uppdraget ingår fortsatt att i samverkan med övriga länsstyrelser 
utreda vilka insatser som bör vidtas inom de utvalda områdena och 
genomföra dessa. Förslag på delmål och uppföljning av insatser ska 
redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 
mars 2012.  
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län ska samordna länsstyrelsernas arbete 
med att förenkla för företagen. I detta ingår att fungera som en 
kontaktpunkt mellan de olika länsstyrelserna och gentemot övriga 
myndigheter och Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 
Tillväxtverket ska samverka med Länsstyrelsen i Kronobergs län i 
genomförandet av uppdraget(se beslut denna dag i ärende 
N2011/4050/ENT).  
  
Länsstyrelsen i Kronobergs län ska lämna årliga delrapporteringar av 
uppdragets genomförande och resultat senast den 31 mars åren 2012–
2014 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En slutrapport av 
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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 länsstyrelsernas ordinarie verksamhet, samt på vilket sätt 
detta ska ske. 
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län får rekvirera högst 3 400 000 kronor 
per år under 2011–2014 från Kammarkollegiet för genomförandet av 
insatserna. Totalt avsätts således 13 600 000 kronor för hela perioden. I 
rekvisitionerna ska hänvisning göras till diarienumret i detta beslut. 
Rekvisitionen för 2011 ska inkomma till Kammarkollegiet senast den 30 
september 2011. För åren 2012–2014 ska rekvisitionen inkomma till 
Kammarkollegiet senast den 30 april respektive år. Kammarkollegiet 
ska utan vidare prövning betala ut medlen. Utgifterna ska belasta 
utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m., 
anslagsposten 1 – del till Kammarkollegiet. 
 
Medel som inte använts ska återbetalas till Kammarkollegiet senast 
den 31 mars 2015 på plusgirokonto 950655-1, alternativt bankgirokonto 
5052-5781. 

Uppdraget  

I redovisningen från december 2010 lyfts fyra områden fram inom 
länsstyrelsernas verksamhet där förenkling är särskilt angeläget. Dessa 
områden är prövning av miljöfarlig verksamhet, stöd till jordbruket 
enligt EG:s förordningar, företagsstöd och stöd till landsbygds-
utvecklingsåtgärder och myndighetsutövning i samband med 
fornminnen1. Länsstyrelsen i Kronobergs län ska i samverkan med 
länsstyrelserna säkerställa att valda områden överensstämmer med de 
områden som företagen anser mest angelägna att förenkla inom. I 
uppdraget ingår fortsatt att i samverkan med övriga länsstyrelser 
utreda vilka insatser som bör vidtas inom de utvalda områdena och 
genomföra dessa. En ökad transparens i ärendehandläggningen och 
kortare handläggningstider som bedöms särskilt viktiga för företagen, 
bör prioriteras när insatser övervägs. Vidare ska särskild vikt fästas vid 
förutsättningar för små företag i kritiska skeden av ett företags 
livscykel som exempelvis vid etablering, expansion flytt m.m. när 
prioritering görs. 
 
I Länsstyrelsen i Kronobergs läns uppdrag 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 
länsnivå. Uppföljningen ska svara mot områden där insatser och 
åtgärder vidtagits. För att inte belasta företagen i onödan och med 

                                                 
1
 För mer information se Länsstyrelsen i Kronobergs redovisning En märkbart positiv 

förändring i företagens vardag, sid. 14 ff. (N2010/3642/MK). 



   

 

3 

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 Länsstyrelsen i Kronobergs läns uppdrag ingår vidare att samordna 
rapporteringen av samtliga länsstyrelsers arbete och återrapportera 
förenklingsförslag som länsstyrelserna inte själva kan åtgärda inom 
ramen för sina ansvarsområden till Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet) samt lyfta fram förenklingsperspektivet inom 
ramen för länsstyrelsernas arbete med verksamhetsutveckling. 
Dessutom ska Länsstyrelsen i Kronobergs län planera och genomföra 
nödvändiga informations- och kompetenshöjande insatser för samtliga 
länsstyrelser. Insatserna ska inriktas mot de verksamhetsområden som 
är mest angelägna ur ett företagsperspektiv. 
 
Länsstyrelsen i Kronobergs län ska inom ramen för uppdraget beakta 
hur länsstyrelsernas möjligheter att förenkla för företagen kan 
förstärkas. 
 

Länsstyrelsen i Kronobergs län 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 delrapporteringarna. 

 

En referensgrupp med Tillväxtverket, 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 27 maj 2010 Länsstyrelsen i Kronobergs län i 
uppdrag att i samverkan med övriga länsstyrelser ta fram förslag på 
insatser för att främja arbetet med att förenkla för företagen på 
regional nivå (N2010/3641/MK). Länsstyrelsernas förslag redovisades 
till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 16 december 2010. I 
redovisningen föreslås bl.a. informations- och kompetenshöjande 
insatser för att öka kunskapen hos medarbetarna om arbetet med att 
förenkla för företagen, att en länsstyrelse samordnar arbetet och att 
regeringen lämnar i uppdrag att fortsatt utreda vilka insatser som är 
behövliga inom de verksamhetsområden som prioriteras för fortsatt 
arbete. 
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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 regional nivå. Av stor 
betydelse ur ett förenklingsperspektiv är länsstyrelsernas tillämpning 
och tillsyn enligt regelverken. Länsstyrelserna har uppgifter inom ett 
flertal verksamhetsområden som nära berör företag och näringsliv och 
som därför bör omfattas av insatser med syfte att bidra till målet att 
skapa en märkbar förändring i företagens vardag. 
 
Breddningen av förenklingsarbetet till den regionala nivån ligger 
vidare i linje med det regeringen utlovade i budgetpropositionen för 
2011 (prop. 2010/11:1). 
 
På regeringens vägnar 
 
 
 
Maud Olofsson 
 
    Åsa Talamo 
 
Likalydande till  
 
Samtliga länsstyrelser 
 
Tillväxtverket 
Box 4044 
103 61 Stockholm 
 
 
Kopia till  
  
Kammarkollegiet 
Finansdepartementet BA och SSA SMS 
Socialdepartementet SFÖ 
Näringsdepartementet RT, MK och KLS 
Landsbygdsdepartementet LB 
 


