
INBJUDAN TILL SEMINARIUM I ALMEDALEN

Ett enklare regelverk – företagens  
viktigaste fråga
Varmt välkommen till Näringslivets Regelnämnd, NNRs seminarium  
i Almedalen, onsdagen den 7 juli kl 13:00-15:00 ombord på  
Teaterskeppet i Visby hamn!
En minskad regelbörda lyfts nästan alltid fram som en prioriterad fråga av före-
tagare. Så väl EU-kommissionen som regeringen bedriver ett ambitiöst arbete 
för att sänka företagens administrativa regelkostnader, men trots detta återstår 
mycket att göra.

Regelförenklingsarbetet breddas nu till att omfatta en större del av företagens 
regelkostnader och mer fokus riktas mot regelhanteringen på lokal nivå.

Tillsammans med politiker, företagare och Tillväxtverket diskuterar NNR hur det 
kan bli enklare att starta och driva företag ur ett nationellt och lokalt perspektiv. 
Behoven av enklare och mer företagsvänliga regler lyfts fram.

Medverkande
Christina Lugnet,
generaldirektör för  
Tillväxt verket.
Fotograf: Lennart Ström 

Carola Gunnarsson (C),
vice ordförande i Sveriges 
Kommuner och Land sting, 
SKL och kommun styrelsens 
ordförande i Sala. 

Börje Vestlund (S),
riksdagsledamot och  
tales person i regel -
förenklingsfrågor för  
social demokraterna.

Ulrik Wehtje, 
företagare och ägare  
av BBAB Media. 

Moderator:  
Andrea Femrell, 
sakkunnig, Näringslivets  
Regelnämnd, NNR.

Jens Hedström,
VD för Näringslivets  
Regelnämnd, NNR.

Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras:
• Vilka åtgärder önskar företagen och vad lovar politikerna på nationell och lokal 

nivå?
• Hur kan regelkostnaderna för företagen i Sverige minska i framtiden?
• Vilka frågor är viktiga på lokal nivå för ett bättre företagsklimat enligt Tillväxt-

verket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL?
• Hur kan vi få till stånd ett bättre bemötande, fler goda exempel, kortare 

handläggningstider och ett enklare tillståndsförfarande?
• Varför har inte samtliga Sveriges kommuner inrättat en företagslots, dvs en väg 

in till kommunen?

För mer information om seminariet kontakta Jens Hedström,  
telefon 070-552 99 46.

Välkommen!

Jens Hedström 
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR 

Näringslivets Regelnämnd, NNR
Besöksadress: Storgatan 19
Box 55695, 102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 7090 
Telefax: 08-762 7095
Hemsida: www.nnr.se 
E-post: info@nnr.se



Prioritera de förändringar som företagen efterfrågar  
NNRs första förslag till regeringen för att regelförenkling ska leda till märkbara resultat för närings-
livet är att ändringar som görs i existerande regelsystem måste, i första hand, vara de som företa-
gen i Sverige vill ha och efterfrågar.

NNR har visat på hur företagares uppfattning av mängden regelkrångel står i motsats till de fram-
steg i regelförenklingsarbetet som regering, departement och myndigheter rapporterar. NNRs 
undersökningar, både Regelbarometer och Företagens totala regelkostnader, visar att företag i 
Sverige i stort sett tycker att regelbördan har varit konstant år från år. Samtidigt har det pågått om-
fattande aktivitet på departement och myndigheter.

De flesta myndigheter och samtliga departement har i sitt regelförenklingsarbete haft samråd med 
näringslivets representanter, samtidigt som näringslivet självt varit aktivt vad gäller att presentera 
förenklingsförslag. Trots samråden är det tydliga skillnader mellan vad näringslivet vill ha och vad 
departementen och myndigheterna valt att prioritera. Den första kolumnen i tabellen nedan visar de 
åtta regelområden, som ger de högsta administrativa regelkostnaderna enligt mätningarna utförda 
med standardkostnadsmodellen, i storleksordning. Den andra kolumnen visar de åtta områden, 
som NNRs medlemmar pekar ut som mest betungande och krångliga, också i ”storleksordning”. 

Mest kostsamma områden enligt mätningarna 
(nollbasen) 

Mest betungande regelområden enligt  
NNRs medlemmar

1. Associationsrätt 1. Miljörelaterade regler
2. Bokföring 2. Arbetsmiljölagstiftning
3. Livsmedelsområdet 3. Arbetsmarknadsregler
4. Bygg- och fastighetsområdet 4. Revisionsfrågor/revisionsplikt
5. Skatteområdet 5. Skatteregler (t.ex. fåmansbolagsregler)
6. Arbetsrättsområdet 6. Mervärdesskatteregler
7. Produkt- och konsumentområdet 7. Kraven på att upprätta planer (jämställdhets-

planer och lönekartläggningar)
8. Miljöområdet 8. Uppgiftslämnande

Ett enklare regelverk – företagens 
viktigaste fråga

NNRs seminarium i Almedalen,  
onsdagen den 7 juli kl 13:00-15:00  
på Teaterskeppet i Visby hamn.


