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Förord
Företagen i Sverige ska varje år förhålla sig till tusentals lagar, förordningar
och myndighetsföreskrifter. Ingen vet exakt hur många regler, men senast
det mättes handlade det om 20.000 sidor med företagsregler.
Företagens regelvardag handlar helt enkelt om att anpassa sig till 300 nya
eller ändrade regler varje år. De ska också följa alla existerande regler,
som enligt NNRs och andras undersökningar visar sig tillämpas olika på
kommunal och regional nivå. Dessutom ska företagen följa föreskrifter
utfärdade av myndigheter och de ska även svara på myndigheternas krav på
uppgifter för statistik och tillsyn. Regler behövs och alla dessa regler har ett
gott syfte, men den totala effekten av alla regler är både kostsam och tidskrävande. Den senaste forskningen visar att regelverkets komplexitet även
leder till minskat nyföretagande.
Vad kan vi göra för att få ett bättre företagsklimat med växande företag?
Jo, vi kan alla arbeta för att ta bort hinder mot tillväxt och minska onödigt
krångel och företagens regelkostnader.
Vi behöver öka reglers effektivitet, dvs förbättra regelverket. Detta är en av
de centrala frågor som politiker och beslutsfattare på Sveriges myndigheter
kan göra konkret, varje dag.
Många partier lyfter upp dessa frågor i sina partiprogram, och 2014 är
det val igen. Vad vill respektive parti? Vi ställde därför några frågor till
riksdagspartiernas talespersoner i regelfrågor. Svaren läser du här, liksom
resultatet av en SKOP-undersökning om företagarnas egen syn på regelförbättringsarbetet.

Jens Hedström,
VD, Näringslivets Regelnämnd, NNR
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Näringslivets Regelnämnds, NNR,
frågor till politikerna
1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?
2. Företagen upplever att regelkostnader utgör hinder för tillväxt. De
listar i synnerhet fyra regelområden som speciellt besvärliga. Vilka
åtgärder vill ditt parti göra för att förenkla regelverket på dessa
områden (nedan)?
a) Skatt och moms
b) Branschregler
c) Arbetsrätt och arbetsmiljö
d) PBL och miljöregler
3. Regelförenkling på kommunal och regional nivå är viktigt för företagen.
Det kan exempelvis handla om handläggningstider, service till företagen,
”en väg in” och olika avgifter. Avser ditt parti arbeta för att åtgärda
dessa problem för företagen och i så fall på vilket sätt?
4. Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av nya regelförslag och
det statliga Regelrådets arbete? Vilka åtgärder anser du/ditt parti ska
prioriteras?
5. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på
EU-nivå. Vad avser ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre
hänsyn till svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella
konsekvensutredningar, implementering, gold-plating och
konkurrenskraft?
6. Företagen lämnar i dag uppgifter till ett 90-tal olika myndigheter,
en tidsödande uppgift. Det pågår en utredning om hur 14 av dessa
myndigheter ska kunna samordna uppgiftslämnandet, men hur vill
du/ditt parti att förenklandet av detta ska ske även fortsättningsvis?
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1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska
företagens regelbörda?
Det behövs fler och växande företag för att skapa
tillväxt och nya jobb. Därför är ett bättre företagsklimat
en av Centerpartiets absoluta huvudprioriteringar. En
nyckelfaktor för ett bättre företagsklimat är färre och
enklare regler.

Annie Lööf,
Centerpartiet.
Näringsminister

2. Företagen upplever att regelkostnader utgör hinder
för tillväxt. De listar i synnerhet fyra regelområden
som speciellt besvärliga. Vilka åtgärder vill ditt
parti göra för att förenkla regelverket på dessa
områden (nedan)?
a) Skatt och moms
Centerpartiet anser att det är väldigt viktigt att sänka
företagens kostnader för att anställa. Det är både en
förutsättning för att företagen ska kunna expandera
och för att fler människor ska kunna få jobb. Vi driver
därför förslag minskat sjuklöneansvar och lägre
arbetsgivaravgifter.
b) Branschregler
ROT- och RUT avdraget har lett till fler företag och fler
jobb. Centerpartiet anser att man kan fortsätta utveckla
det till exempelvis IT-tjänster, trädgårdstjänster och
flytthjälp.
c) Arbetsrätt och arbetsmiljö
Det är viktigt med en grundläggande arbetsrätt för att
ha stabilitet på arbetsmarknaden. Vi ser dock att den
skapat inlåsningseffekter som leder till att ungdomar
inte får arbete pga låg rörlighet. Det leder också till
att man inte får in den kompetens man behöver i
företaget. Sveriges och företagens konkurrenskraft
riskerar därmed urholkas. I Centerpartiet vill vi
därför utvidga undantaget från turordningsreglerna
till att omfatta de tio första anställda. På sikt vill
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vi att anställningsskyddet ska skötas av parterna i förhandlingar och inte
genom lagstiftning.
d) PBL och miljöregler
Många företag har regelbunden kontakt med myndigheter på lokal nivå
vid exempelvis tillståndsansökningar. Allt för ofta visar det sig att det finns
brister i förståelsen för företagens villkor och vad som är viktigt för företagen i
handläggningen av dessa ärenden. Därför vill Centerpartiet förenkla
myndighetskontakterna ännu mer och effektivisera handläggningen för att
nå korta och förutsägbara handläggningstider hos såväl kommunerna som i
högre instanser.
3. Regelförenkling på kommunal och regional nivå är viktigt för företagen.
Det kan exempelvis handla om handläggningstider, service till företagen,
”en väg in” och olika avgifter. Avser ditt parti arbeta för att åtgärda dessa
problem för företagen och i så fall på vilket sätt?
Relationerna med de lokala myndigheterna är jätteviktiga. Bra att Tillväxtverket
och Länsstyrelserna har fått i uppdrag att genomföra insatser som underlättar
regelbördan och förbättra servicen på kommun- och länsnivå. Det handlar
exempelvis om att vi varje år genomför ett förenklingsforum där kommuner
ska kunna föra dialog och utbyta erfarenheter. Tillväxtverket erbjuder även
kommunerna utbildningar i samarbete med SKL.
4. Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av nya regelförslag och
det statliga Regelrådets arbete? Vilka åtgärder anser du/ditt parti ska
prioriteras?
Regelrådet gör ett bra arbete. Centerpartiet vill permanenta Regelrådet.
Det är positivt med en utveckling som visar att myndigheternas
konsekvensutredningar den senaste tiden har blivit allt bättre. Däremot
återstår en del att göra på vissa departement i regeringskansliet när det
gäller kvaliteten av konsekvensanalyserna. Regelrådet behöver utveckla sitt
arbete med att stödja beslutsfattare i arbetet med konsekvensutredningar inom
regeringskansliet genom exempelvis utbildning, stöd och rådgivning.
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5. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på
EU-nivå. Vad avser ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till
svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar,
implementering, gold-plating och konkurrenskraft?
Centerpartiet driver på för att konsekvensutredningarna inom EU ska bli
bättre och det är dessutom viktigt att se till så att vi inte överimplementerar
direktiv i Sverige.
6. Företagen lämnar i dag uppgifter till ett 90-tal olika myndigheter,
en tidsödande uppgift. Det pågår en utredning om hur 14 av dessa
myndigheter ska kunna samordna uppgiftslämnandet, men hur vill du/
ditt parti att förenklandet av detta ska ske även fortsättningsvis?
Centerpartiet har varit pådrivande för ”en väg in” och det är positivt att
se delbetänkandet beskriver hur detta ska kunna gå till i praktiken. Vi ser
mycket positivt på utredningens arbete. Med hjälp av ny teknik är
förhoppningen att blankettarbetet ska kunna halveras.
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1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska
företagens regelbörda?

Eva Flyborg,
Folkpartiet.
Ledamot
Näringsutskottet

Folkpartiet anser att företagens regelbörda bör
minska rejält. För oss är det av allra största vikt att
företagaren måste få vara företagare och inte byråkrat.
Alliansregeringen har gjort mycket genom att ha
sänkt de administrativa kostnaderna för företagen
med 7 miljarder. Närmare 500 förenklingsförslag har
genomförts av departementet och av myndigheter
för att förenkla för företagen. Andelen företag som
upplever lagar och regler som ett tillväxthinder har
minskat från 30 till 22 procent mellan 2008 och 2011.
Men mycket återstår att göra. Folkpartiet anser att den
totala regelbördan för företag måste minska rejält, inte
minst för att alla som bär på en idé också skall vilja
omsätta den i praktiken och därigenom skapa tillväxt
och jobb för andra. De välståndsbildande krafterna
skall vårdas, inte plågas.
2. Företagen upplever att regelkostnader utgör hinder
för tillväxt. De listar i synnerhet fyra regelområden
som speciellt besvärliga. Vilka åtgärder vill ditt
parti göra för att förenkla regelverket på dessa
områden (nedan)?
a) Skatt och moms
Skattebördan för företag är för hög och den bör
sänkas. Att bolagsskatten sänkts är därför bra. Men
också regelverket bör förenklas. Regeringen har gjort
en hel del för att förenkla regelverket kring de s.k.
3:12-reglerna. Det är bra, men reformarbetet måste
fortsätta.

9

b) Branschregler
Det är svårt med branschregler. Å ena sidan vill vi att krånglet för
företagen ska minska och regelverket vara enkelt. Men samtidigt är vissa
av branschreglerna till för att ge ett stärkt skydd för konsumenterna.
c) Arbetsrätt och arbetsmiljö
Folkpartiet vill ha en flexiblare arbetsrätt. Turordningsreglerna i LAS
ska utgå ifrån kompetens och inte från anställningstid. När det gäller
arbetsmiljöfrågor så är det viktigt att värna om de anställdas säkerhet på
arbetsplatsen. Jag ser gärna att de anställda utvecklar arbetsmiljön
tillsammans med företagen så att den blir relevant och inte utgör hinder
för företagens utveckling.
d) PBL och miljöregler
Det är viktigt att företag snabbt kan få planbesked och bygglov och att
det finns mark färdigplanerad för företagsetableringar. När det gäller
miljöreglerna så måste vi naturligtvis ha krav på att vi måste skydda vår
miljö och natur, men samtidigt måste krav och regler/byråkrati vara
utformade så att de inte stjälper eller hindrar företagandet.
3. Regelförenkling på kommunal och regional nivå är viktigt för företagen.
Det kan exempelvis handla om handläggningstider, service till företagen,
”en väg in” och olika avgifter. Avser ditt parti arbeta för att åtgärda dessa
problem för företagen och i så fall på vilket sätt?
Ja, vi anser att de kommunala handläggningstiderna måste snabbas på.
Det handlar t ex om snabbare planbesked och bygglov. Vi ser gärna att ett
system med ”one stop in” införs. Många administrativa hinder finns också
på kommunal nivå, t ex regler runt upphandling, som måste förenklas.
4. Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av nya regelförslag och
det statliga Regelrådets arbete? Vilka åtgärder anser du/ditt parti ska
prioriteras?
Det viktigaste är att regelbördan för företag minskar. Återigen, företagare
måste få vara företagare och inte byråkrater. Därför måste offentliga beslut
analyseras ur ett företagarperspektiv. En tydligare strategi bör vara att man
ska prioritera verkligt tunga regelförenklingar. Tio små förenklingar kanske
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ser bra ut på pappret men våra företag och företagare kan vara mer betjänta
av några få rejäla förenklingar i regelverket.
5. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på
EU-nivå. Vad avser ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till
svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar,
implementering, gold-plating och konkurrenskraft?
EU:s regelverk har både bra, men också mindre bra, sidor. Det är bra om vi har
regler som harmoniserar och som gör att samma bestämmelser gäller i alla
EU-länder. Det gynnar en likvärdig konkurrens, vilket alltid är bra för ett
litet land. Men det är också viktigt att hänsyn tas till olika länders specifika
förutsättningar och storlek. Sverige är ett litet land befolkningsmässigt och regler
om t ex bristande konkurrens i en viss sektor som är självklar i ett stort
EU-land är inte lika lätt att tillämpa i Sverige.
6. Företagen lämnar i dag uppgifter till ett 90-tal olika myndigheter,
en tidsödande uppgift. Det pågår en utredning om hur 14 av dessa
myndigheter ska kunna samordna uppgiftslämnandet, men hur vill du/
ditt parti att förenklandet av detta ska ske även fortsättningsvis?
Målet är att man bara skall behöva lämna in sina uppgifter en gång och att
myndigheterna sedan får tillgång till den informationen. Allt för att minska
tiden som går åt till administration för den enskilde företagaren. Den statliga
uppgiftslämnarutredningen tittar just nu på dessa frågor. Utredningen
lämnade ett delbetänkande i mars 2013 med en del förslag som är intressanta
och bra för företagen. Utredningen jobbar vidare och kommer med fler
förslag framöver. Folkpartiet anser givetvis att vi hela tiden måste arbeta för
ett system där uppgiftslämnandet blir enklare och mer samordnat. Eller som
jag brukar sammanfatta det hela med; “att göra rätt skall vara lätt”!
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1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska
företagens regelbörda?
Allianspartierna har sedan 2006 arbetat för att göra
det enklare att driva företag. Under perioden 20062010 sänktes de administrativa kostnaderna för företagen
med 7 miljarder. Uppemot 500 förenklingsförslag har
genomförts. Ändå upplever många företagare att
krånglet inte har minskat. Därför måste vi göra mer
och ge oss på det krångel som är påtagligt i företagens
vardag. Enkla regler är en grundläggande förutsättning
för att människor ska vilja starta företag och att
företagen ska kunna växa och anställa.
Mats Odell,
Kristdemokraterna.
Ordförande
Näringsutskottet

2. Företagen upplever att regelkostnader utgör hinder
för tillväxt. De listar i synnerhet fyra regelområden
som speciellt besvärliga. Vilka åtgärder vill ditt
parti göra för att förenkla regelverket på dessa
områden (nedan)?
a) Skatt och moms
Att förenkla uppgiftslämnandet från företagen är
nödvändigt, t.ex. vid årsredovisningen. Den frivilliga
revisionen bör också utvidgas till att gälla fler företag.
Bland mer specifika regler bör t.ex. momsreglerna vid
uthyrning av verksamhetslokal förenklas och
ansökningsförfarandet avskaffas.
b) Branschregler
Lika höga krav på förenkling som gäller för det
generella regelverket måste gälla branschspecifika
regler och ansvaret ligger både på den reglerande
myndigheten och på arbetsmarknadens parter att
verka för en minskad administrativ börda och att
sänka trösklarna för nya aktörer.
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c) Arbetsrätt och arbetsmiljö
Kristdemokraterna vill i första hand att arbetsmarknadens parter kommer
överens om väl fungerande arbetsrättsliga regler på arbetsmarknaden.
Samtidigt är det nödvändigt att överväga förändringar som kan underlätta
inträdet på arbetsmarknaden och öka rörligheten i syfte att uppnå en högre
sysselsättning. I dag kan ett företag med högst tio anställda undanta två
personer från turordningsreglerna vid uppsägning. Kristdemokraterna vill
utöka undantaget från turordningsreglerna i LAS så att två personer kan
undantas oavsett företagets storlek.
d) PBL och miljöregler
Det är angeläget att minska onödigt regelkrångel inom bostadssektorn och
det är ett ständigt pågående arbete. Regeringen har reformerat plan- och
bygglagen. Den nya lagen trädde i kraft 2011. Syftet var bland annat att
förenkla och effektivisera processen. Regeringen går nu vidare med att se
över regelverket som rör vägen från beslutad detaljplan till färdigt hus, det
så kallade plangenomförandet. Målet är att göra det mer transparent, enklare
och tydligare. Regeringen tittar också på bland annat den tyska modellen
som innebär att man under vissa förutsättningar kan gena i detaljplaneprocessen
samt andra förenklingar i planlagstiftningen. Förslag kommer att lämnas i
slutet av april.
3. Regelförenkling på kommunal och regional nivå är viktigt för företagen.
Det kan exempelvis handla om handläggningstider, service till företagen,
”en väg in” och olika avgifter. Avser ditt parti arbeta för att åtgärda dessa
problem för företagen och i så fall på vilket sätt?
Det är bra att regeringen genom en översyn av målstrukturen inriktat mer
av förenklingsarbetet mot dessa nivåer. Det är viktigt att kommuner och
länsstyrelser har regelförenklingsarbetet högt på dagordningen, men också
att de faktiskt avsätter resurser för att korta handläggningstider.
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4. Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av nya regelförslag och
det statliga Regelrådets arbete? Vilka åtgärder anser du/ditt parti ska
prioriteras?
Konsekvensutredningarna gällande påverkan på företagen behöver bli bättre.
Det visar inte minst frågan om månadsuppgifterna, där utredningen förbisåg
mycket av de negativa konsekvenserna för företagen. Regelrådet har en viktig
bevakande funktion, men det är i utredningarna och i regeringskansliet som
de förbättrade konsekvensutredningarna måste göras.
5. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på
EU-nivå. Vad avser ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till
svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar,
implementering, gold-plating och konkurrenskraft?
Sverige behöver driva på hårdare för att EU:s institutioner ska ha små
företags situation för ögonen när det beslutas om regler som får stora
konsekvenser långt från Bryssel. Konsekvensutredningarna skulle oftare
behöva grundas i medlemsstaternas skiftande förhållanden, vilket visar på
problemen med en allt för långt gången EU-harmonisering i många frågor
som rör företagen.
6. Företagen lämnar i dag uppgifter till ett 90-tal olika myndigheter,
en tidsödande uppgift. Det pågår en utredning om hur 14 av dessa
myndigheter ska kunna samordna uppgiftslämnandet, men hur vill du/
ditt parti att förenklandet av detta ska ske även fortsättningsvis?
Att samla och minska uppgiftslämnandet från företagen är en de viktigaste
regelförenklingsåtgärderna. Målet måste vara att uppgifter bara ska behöva
lämnas en gång och att alla myndigheter ingår i det systemet.
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1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska
företagens regelbörda?

Jonas Eriksson,
Miljöpartiet.
Vice ordförande
Näringsutskottet

Det är mycket viktig. Regelbördan hämmar många
från att starta och utveckla sitt företag. Redan 2006
kom MP överens med de borgerliga partierna om att
minska regelbördan med 25 procent till 2010. Tyvärr
har regeringen misslyckats och vid uppföljningen
2010 hade regelkrånglet bara minskat med 7 procent.
Enligt Riksrevisionen ansåg hela 73 procent av
Sveriges företagare att det fortfarande 2012 var lika
krångligt – eller till och med krångligare. Det har
kostat Sverige och småföretagen många arbetstillfällen.
NUTEK har beräknat att regelkrånglet kostar svenska
företag 100 miljarder kr/år.
2. Företagen upplever att regelkostnader utgör hinder
för tillväxt. De listar i synnerhet fyra regelområden
som speciellt besvärliga. Vilka åtgärder vill ditt
parti göra för att förenkla regelverket på dessa
områden (nedan)?
a) Skatt och moms
Vi vill slopa sjuklöneansvaret helt för företag med
upp till tio anställda. Speciellt för småföretagen
innebär sjuklöneansvaret ett byråkratiskt och
krångligt system som drabbar den enskilda företagaren.
Med vårt förslag minskar företagens administrativa
börda då uppgiften flyttas över till Försäkringskassan
som redan har dessa rutiner. Vårt förslag är därför
ett viktigt steg i strävan att minska regelkrånglet för
företagen. Reformen förbättrar även de ekonomiska
marginalerna och ökar möjligheterna att utvecklas
och nyanställa.
b) Branschregler
Ingen är betjänt av ineffektiva regler. Det är viktigt att
regeringen utvärderar effekterna av införda branschregler.
Om de inte uppnår sitt syfte och de positiva
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effekterna blir mindre än de negativa måste reglerna anpassas eller tas bort.
c) Arbetsrätt och arbetsmiljö
Trygghetssystemet för små- och egenföretagare är bristfälligt och behöver
stärkas. Vi förordar ett robustare trygghetssystem och en allmän A-kassa och
i denna reform är det centralt att förbättra situationen för företagarna.
d) PBL och miljöregler
Det finns mycket att göra för att öka förutsägbarheten i plan- och
byggprocessen, liksom i prövning av miljöregler. Ofta är det dock inte
reglerna som sådana utan de långa och osäkra handläggningstiderna
som ställer till det. Att vänta länge på besked är kostsamt för företagen.
Vi vill därför satsa på snabbare hantering hos myndigheterna.
3. Regelförenkling på kommunal och regional nivå är viktigt för företagen.
Det kan exempelvis handla om handläggningstider, service till företagen,
”en väg in” och olika avgifter. Avser ditt parti arbeta för att åtgärda dessa
problem för företagen och i så fall på vilket sätt?
Ja. Att sprida regelförenklingsarbetet till kommuner och landsting är
prioriterat för Miljöpartiet. Ramar för regelverk sätts på nationell och
europeisk nivå men tillämpas oftast på lokal och regional nivå. Det behövs
sektorsövergripande forum där alla nivåer i regelgivningskedjan möts och
arbetar med att göra det enklare för företag. Vi vill förenkla regelverk och
inspektioner avseende miljökrav på läns- och kommunnivå genom att stärka
rådgivningen och standardisera de olika kraven både avseende olika tillsynsfunktioner inom en och samma kommun och län men även mellan olika
kommuner och län.
4. Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av nya regelförslag och
det statliga Regelrådets arbete? Vilka åtgärder anser du/ditt parti ska
prioriteras?
Vi vill permanenta Regelrådets verksamhet och att man i direktiv till
statliga utredningar konkret anger vilka krav som bör ställas på innehållet
i konsekvensutredningar med avseende på företagens regelbörda.
Regelrådet har återkommande pekat på stora brister i konsekvensutredningar. Vi
tror att Regelrådets arbete och en sådan tydlighet leder till att onödiga
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regler inte kommer till och att användarperspektivet i statens regelgivningen
förstärks.
5. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på
EU-nivå. Vad avser ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till
svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar,
implementering, gold-plating och konkurrenskraft?
Det är oerhört viktigt att EU-förslag konsekvensutreds ur ett svenskt
perspektiv och att vi är med och påverkar på EU-nivå. Det finns stora
variationer i hur länder väljer att implementera EU-regler nationellt. Vi
behöver bli bättre på att ta vara på “best practice”. Ett särskilt fokus behöver
läggas på hur de små företagen påverkas av regelförslagen. Gold-plating ska
undvikas om man inte tydligt kan visa positiva effekter av det.
6. Företagen lämnar i dag uppgifter till ett 90-tal olika myndigheter,
en tidsödande uppgift. Det pågår en utredning om hur 14 av dessa
myndigheter ska kunna samordna uppgiftslämnandet, men hur vill du/
ditt parti att förenklandet av detta ska ske även fortsättningsvis?
Detta förfarande är väldigt negativt. Vi vill införa ett register dit företag
levererar uppgifter en enda gång och där de olika myndigheterna sedan
hämtar uppgifter istället för att företagen ska tvingas lämna uppgifter flera
gånger.
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1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska
företagens regelbörda?
Det ska vara enkelt och lönsamt att starta och driva
företag. Enklare regler ger minskade kostnader och
skapar utrymme för företagen att framgångsrikt driva
sin verksamhet. Mellan 2006 och 2010 genomförde
Alliansen ett omfattande reformarbete med målsättningen
att göra det enklare att starta och driva företag. Nu är
det dags att ta nästa steg.

Olof Lavesson,
Moderaterna.
Ledamot
Näringsutskottet

I oktober 2011 presenterade Alliansregeringen
inriktningen för det fortsatta arbetet med att förenkla
för företagen. Det fortsatta förenklingsarbetet riktas
in på fem områden: sänkta kostnader för företagen,
minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade
myndighetskontakter på läns- och kommunal nivå,
uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet
och bättre konsekvensutredningar. Vi vill se en
märkbart positiv förändring i företagarens vardag på lokal, regional, nationell samt på EU-nivå.
2. Företagen upplever att regelkostnader utgör hinder
för tillväxt. De listar i synnerhet fyra regelområden
som speciellt besvärliga. Vilka åtgärder vill ditt
parti göra för att förenkla regelverket på dessa
områden (nedan)?
a) Skatt och moms
Vi har gjort mycket för att underlätta på detta område
och vi fortsätter arbetet för att skattereglerna ska
ge goda villkor för företagande och investeringar i
Sverige. Alliansregeringen har bland annat tagit bort
förmögenhetsskatten och fastighetsskatten, förenklat
3:12-reglerna, infört jobbskatteavdrag, halverat
restaurangmomsen, infört ROT- och RUT-avdrag
samt sänkt bolagsskatten kraftigt.
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För att främja tillväxten av mindre företag inför vi ett investeraravdrag
den 1 september. Avdraget innebär i korthet att en investerare i ett mindre
företag får skattelättnader i samband med investeringen. Vår ambition är att
fortsätta sänka bolagsskatten när de offentliga finanserna tillåter. Vi vill även
förstärka jobbskatteavdraget och höja brytpunkten för statlig inkomstskatt.
När utrymme ges har vi även som ambition att stärka framväxten av nya
jobb genom lättnader i ägarskatterna
b) Branschregler
Många regelförenklingar är generella, men ska företagen uppleva en märkbar
förändring måste man även se över branschspecifika regelverk. Principen
måste vara att regler ska hjälpa – inte stjälpa. Jag har själv exempelvis motionerat
om lättnader när det gäller alkoholtillstånd och serveringstider, men
regelförenklingsarbetet måste ske på många nivåer.
Alla branschspecifika regler fastställs dock inte i lag. Många branscher tar
fram egna koder och regelverk för de företag man omfattar. Detta är dock
inte en politisk fråga utan något branscherna själva måste se över.
c) Arbetsrätt och arbetsmiljö
För att minska företagens administrativa kostnader har inriktningen på
arbetsmarknadsområdet varit och är att skapa enkla och förståeliga regler
när det gäller de arbetsmarknadspolitiska insatserna.
När det gäller arbetsrätt anser vi att den svenska modellen, där arbetsmarknadens
parter har ansvar för villkor och arbetsrättslig lagstiftning på arbetsmarknaden,
fungerar väl. Även om normen på arbetsmarknaden ska vara tillsvidareanställningar, spelar tidsbegränsade anställningar en viktig roll för företags
flexibilitet och för grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden.
För att fler ska anställa personer med begränsad arbetslivserfarenhet har en
möjlighet till allmän visstidsanställning i upp till två år införts.
d) PBL och miljöregler
Vi tycker att det är viktigt med långsiktigt hållbara spelregler för
bostadsmarknadens aktörer. Det är också viktigt att det finns effektiva
regelverk och andra styrmedel som utifrån ett livscykelperspektiv verkar
för effektiv resurs- och energianvändning.
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Moderaternas arbetsgrupp ”Ansvar för ekonomi och full sysselsättning”
har tagit fram en rad konkreta förslag för att säkra tryggheten på
bostadsmarknaden och öka bostadsbyggandet. Vi vill exempelvis införa en
garanti för snabbare hantering av bygglov, att kommunernas planmonopol
i högre grad ska kunna ersättas av ett beslutsmonopol och att länsstyrelsens
funktion som prövande instans avskaffas.
3. Regelförenkling på kommunal och regional nivå är viktigt för företagen.
Det kan exempelvis handla om handläggningstider, service till företagen,
”en väg in” och olika avgifter. Avser ditt parti arbeta för att åtgärda dessa
problem för företagen och i så fall på vilket sätt?
Ja. Vi vill att servicen ska öka och att handläggningstiderna ska minska, såväl
på nationell nivå som på kommunal och regional. På så sätt slipper företag
lägga tid på onödigt krångel. Arbetet startar med länsstyrelserna, genom
årlig rapportering, och ambitionen är senare att utöka arbetet till centrala
myndigheter. Tillväxtverket har getts i uppdrag att genomföra insatser för
att förenkla på kommunal nivå och samtliga länsstyrelser har fått samma
uppdrag.
Förenklingsplattformar har tagits fram för såväl landsting som kommuner,
men det faktiska arbetet måste ske på kommunal och regional nivå. Här
arbetar vi genom våra moderata företrädare för att ytterligare förenkla för
landets företagare.
4. Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av nya regelförslag och
det statliga Regelrådets arbete? Vilka åtgärder anser du/ditt parti ska
prioriteras?
I arbetet 2011–2014 har regeringen pekat ut konsekvensutredningar som
ett av fem områden för det fortsatta arbetet med att förenkla för företagen.
Regeringen har beslutat om ett antal uppdrag för att förbättra kvaliteten och
beskrivningen av samtliga kostnader för företagen i en konsekvensutredning.
Som exempel kan nämnas Tillväxtverkets uppdrag att utveckla verktyg för
att ge stöd i arbetet med att beräkna företagens administrativa kostnader och
Tillväxtanalys uppdrag att föreslå en modell för hur kostnader och intäkter
kan beskrivas i en konsekvensutredning, samt det tilläggsdirektiv Regelrådet
fick i augusti 2011 där rådets uppdrag förlängs och får en tydligare
inriktning.
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5. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på
EU-nivå. Vad avser ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till
svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar,
implementering, gold-plating och konkurrenskraft?
När nya regler utformas i EU ska alltid det mindre företaget vara utgångspunkt
och konsekvenser, effekter och kostnader för nya lagstiftningsförslag ska
alltid utredas noggrant. Sverige är idag en av de starkaste krafterna för ökad
regelförenkling på EU-nivå. Frågor om förenkling är numera ett stående
inslag vid Konkurrenskraftsrådets och Europeiska rådets möten och arbetet
med att förenkla för företagen lyfts fram som en central del för att nå EU:s
mål om smart och hållbar tillväxt till år 2020. Det gäller dessutom att vara
vaksam så att inte Sverige lägger på ytterligare börda utöver EU-kraven – så
kallad gold-plating.
6. Företagen lämnar i dag uppgifter till ett 90-tal olika myndigheter,
en tidsödande uppgift. Det pågår en utredning om hur 14 av dessa
myndigheter ska kunna samordna uppgiftslämnandet, men hur vill du/
ditt parti att förenklandet av detta ska ske även fortsättningsvis?
Uppgiftsinlämnandet är en av de frågor som oftast kommer upp i dialog
med våra företagare. Vi har som mål att företag år 2020 i de flesta fall bara
ska behöva lämna uppgifter en gång och till ett ställe genom en internetbaserad
portal. Viktigt är dock att detta även sker på kommunal och regional nivå.
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1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska
företagens regelbörda?
Vi socialdemokrater vill att det ska bli enklare för
företag att följa de regler som finns och vill därför se
över arbetet med regelförenklingar. Vi vill exempelvis
skapa en portal där företagare bör kunna göra en
ansökan som sedan gäller för andra områden när det
gäller information och tillståndsgivning.

Jennie Nilsson,
Socialdemokraterna.
Ledamot
Näringsutskottet

2. Företagen upplever att regelkostnader utgör hinder
för tillväxt. De listar i synnerhet fyra regelområden
som speciellt besvärliga. Vilka åtgärder vill ditt
parti göra för att förenkla regelverket på dessa
områden (nedan)?
a) Skatt och moms
b) Branschregler
c) Arbetsrätt och arbetsmiljö
d) PBL och miljöregler
Enligt Tillväxtverkets rapport om företagshinder,
och som bygger på 19 000 företagares svar om vad
de själva uppfattar som de största regelhindren,
hamnar lagar och regler som ett allvarligt tillväxthinder.
Vi har tidigare sagt att vi vill ha en blocköverskridande
överenskommelse om skattepolitiken. Detta måste syfta
till att göra skattesystemet enklare och transparentare
än vad den är idag. Vi har också föreslagit att arbetsgivarens
ansvar för den andra sjuklöneveckan bör avskaffas. Vi
är inte beredda att ändra på arbetsrätten utan menar
att en arbetsrätt är en förutsättning för ordning och
reda mellan parterna på arbetsmarknaden. När det
gäller PBL och miljöreglerna är det viktigt att de är
funktionella och optimala. När det gäller de andra
områden finns det all anledning att titta på dessa och
utveckla lösningar inom ramen för en sammanhållen
socialdemokratisk politik för regelförenkling.
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3. Regelförenkling på kommunal och regional nivå är viktigt för företagen.
Det kan exempelvis handla om handläggningstider, service till företagen,
”en väg in” och olika avgifter. Avser ditt parti arbeta för att åtgärda dessa
problem för företagen och i så fall på vilket sätt?
Idag upplever många företag att den administrativa bördan tar för mycket
tid och därmed också pengar och resurser i anspråk. Vi vill att det ska bli
enklare för företag att följa de regler som finns. Därför är det också viktigt
att titta på hur det fungerar på den kommunala och regionala nivån eftersom
det är där många företag upplever regelkrånglet som störst. Vår bedömning
är att det finns betydande fördelar att hämta genom att bättre samordna de
regionala och kommunala aktörerna när det gäller regelförenklingsarbetet.
Vi har exempelvis föreslagit en portal där företagare bör kunna göra en
ansökan som sedan gäller för andra områden när det gäller information
och tillståndsgivning. Detta borde också gälla för kommunal och regional
nivå.
4. Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av nya regelförslag och
det statliga Regelrådets arbete? Vilka åtgärder anser du/ditt parti ska
prioriteras?
Vi är positiva till Regelrådets arbete och menar att dess arbete är viktigt för
att främja regelförenkling. Vi har dessutom yrkat i Riksdagen om att följa
Riksrevisionens rekommendationer om en breddning av deras mandat, så
att rådet i sina yttranden till ny lagstiftning beaktar samtliga konsekvenser av
regelgivning för företag.
5. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på
EU-nivå. Vad avser ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till
svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar,
implementering, gold-plating och konkurrenskraft?
Under senare tid har många förslag kommit från EU som påverkar den
svenska näringspolitiken, särskilt när det handlar om regler för företagande.
Vi bevakar dessa områden tillsammans med våra socialdemokratiska
EU-parlamentariker i Bryssel. Vår inställning är att varje EU-lagstiftning ska
åtföljas av en konsekvensbeskrivning för de svenska förhållandena, så att vi
har möjlighet att bevaka och försvara dessa intressen inom ramen för
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EU-processen. Vi kommer också att presentera förslag på hur vi kan stärka
den svenska konkurrenskraften i samband med både EU- och riksdagsvalet
2014.
6. Företagen lämnar i dag uppgifter till ett 90-tal olika myndigheter,
en tidsödande uppgift. Det pågår en utredning om hur 14 av dessa
myndigheter ska kunna samordna uppgiftslämnandet, men hur vill du/
ditt parti att förenklandet av detta ska ske även fortsättningsvis?
Riksrevisionen har bl.a. tittat på regelförenklingsarbetet som utförs på
nationell nivå och föreslagit åtgärder som vi stödjer. Dessa handlar exempelvis
om tydligt prioritera tunga regelområden och fokusera mer på regelbördan i
lagar och förordningar, att bredda Regelrådets mandat till att omfatta samtliga
konsekvenser av regelgivning för företag, samt utveckla konsekvensanalyser så
att de uppfyller krav på att redovisa lagsförslagens effekter för företagen.
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1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska
företagens regelbörda?
Det är av största vikt att underlätta företagens regelbörda.
Vi ser behovet ur flera perspektiv bl.a att ge företagaren
minskade utgifter, underlätta och tydliggöra det
administrativa arbetet samt att ge företagaren rätt
verktyg till att faktiskt expandera sin verksamhet.
2. Företagen upplever att regelkostnader utgör hinder
för tillväxt. De listar i synnerhet fyra regelområden
som speciellt besvärliga. Vilka åtgärder vill ditt
parti göra för att förenkla regelverket på dessa
områden (nedan)?

Anna Hagwall,
Sverigedemokraterna. a) Skatt och moms
Ledamot
Vi vill införa ett generellt grundavdrag på de sociala
Näringsutskottet
avgifterna, inte helt olikt det nuvarande jobbskatteavdraget. Genom detta befriar vi nästan var tredje
svenskt mikro- och småföretag från arbetsgivaravgifter. Avdraget uppgår till 57 000 kronor per
enskilt företag. Vi vill även införa ett sjuklöneavdrag
för de första 17 000 kronorna i sjuklön per år. Genom
detta lindrar vi mikro- och småföretagens sjuklöneansvar samt reducerar vissa negativa tröskeleffekter.
För ett genomsnittligt företag blir sjuklönekostnaden
noll för de första tio anställda.
b) Branschregler
Specifika branschregler är i vissa avseenden av största
vikt då företagens behov och områden ser annorlunda
ut. Detta ska givetvis ske genom långsiktig planering
och transparens för att optimera tillväxten men även
med betoning att inte snedvrida konkurrensen.
c) Arbetsrätt och arbetsmiljö
För att säkerställa tryggheten för arbetstagarna är det
av största vikt att LAS finns kvar, men det är
Sverigedemokraternas åsikt att undantagen i
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turordningsreglerna behöver utökas. Dagens regelverk är helt enkelt för
stelt och leder till att framförallt ungdomars intressen åsidosätts genom
principen om sist in – först ut. Arbetsgivare kan enkelt reglera storleken
på sin personalstyrka men har betydligt svårare att reglera dess
sammansättning. För att ge arbetsgivarna större möjligheter att behålla
nyckelpersoner med rätt kompetens vill vi utöka antalet tillåtna undantag
som medges, från två till fem.
d) PBL och miljöregler
Vi ser behovet av att t ex byggkostnader och regelverk vägs upp mot varandra
för att inte snedvrida förhållandet och för att byggnader skall hålla en god
kvalitet till rimliga kostnader. Dessutom bör vi se över byggnationsbehovet
i sin helhet gällande hela landet och göra det mer attraktivt att bosätta sig
utanför storstadsregionerna.
3. Regelförenkling på kommunal och regional nivå är viktigt för företagen.
Det kan exempelvis handla om handläggningstider, service till företagen,
”en väg in” och olika avgifter. Avser ditt parti arbeta för att åtgärda dessa
problem för företagen och i så fall på vilket sätt?
Regelförenklingar, ekonomiska lättnader eller bättre service i sin helhet för
företag, oavsett kommunal eller regional nivå är något som ständigt behöver
ses över. Tryggheten skall finnas i långsiktigt regelverk men när marknaden
eller t ex nationella samt internationella konkurrensen ändras måste regelverket
justeras.
4. Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av nya regelförslag och
det statliga Regelrådets arbete? Vilka åtgärder anser du/ditt parti ska
prioriteras?
Konsekvensutredningar är ett viktigt verktyg i arbetet med att förenkla för
företagen. Genom dessa utredningar belyser man effekter för företagen ur ett
vidare perspektiv och får indikationer på hur de administrativa kostnaderna
påverkar företagen. Företagens tillväxt beror på flera faktorer varav regelbördan
är en av dessa faktorer. Det är svårt att rangordna de olika områdena för att
kunna ge ett entydigt svar. Det ser dessutom olika ut inom olika företagssektorer
och företagsstorlekar.
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5. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på
EU-nivå. Vad avser ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till
svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar,
implementering, gold-plating och konkurrenskraft?
Vi anser att regelverk som skall innefatta svenska företag bör regleras på nationell nivå. Detta för att underlätta och införa de verktyg som är anpassade
och optimerade för vår marknad och därmed skapa konkurrensfördelar
gentemot övriga Europa samt tillväxt. Givetvis ser vi även positivt på ett
internationellt regelverk. Det skall inte löna sig att bedriva internationell
handel med oseriösa villkor.
6. Företagen lämnar i dag uppgifter till ett 90-tal olika myndigheter,
en tidsödande uppgift. Det pågår en utredning om hur 14 av dessa
myndigheter ska kunna samordna uppgiftslämnandet, men hur vill du/
ditt parti att förenklandet av detta ska ske även fortsättningsvis?
Samordning av uppgifter är något som ständigt behöver ses över, dels för
att just underlätta, men även för att säkerställa uppgifternas korrekthet och
därmed minska juridisk administration.
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1. Hur ser ditt parti på behovet av att minska
företagens regelbörda?
Kan vi minska regelbördan för företagare utan att
rättsäkerheten minskar är det givetvis bra. De lagar
och regler som finns ska hjälpa företagen att utvecklas
och expandera - inte kännas som ett hinder.
2. Företagen upplever att regelkostnader utgör hinder
för tillväxt. De listar i synnerhet fyra regelområden
som speciellt besvärliga. Vilka åtgärder vill ditt
parti göra för att förenkla regelverket på dessa
områden (nedan)?
Kent Persson,
Vänsterpartiet.
Ledamot
Näringsutskottet

a) Skatt och moms
b) Branschregler
c) Arbetsrätt och arbetsmiljö
d) PBL och miljöregler
För att få en likvärdig beskattning av reklam i
olika media föreslår vi ett avskaffande av reklamskatt.
Slopande av 14 dagars sjuklöneperiod för små företag
har vi sedan länge drivit och likaså ett stöd för forskning
och utveckling i små och medelstora företag. Gällande
arbetsrätt och arbetsmiljöarbetet är vi inte beredda
att förändra lagstiftningen till det sämre för de
anställda. Däremot kan det finnas anledning att se
över om det går att förenkla rapporteringen till olika
myndigheter. Varje ny lag måste sättas in i sitt
sammanhang. Problemet är ofta att lagar och regler
staplas på varandra, vilket gör att tolkning av regler
samt handläggningstider ser olika ut runt om i
Sveriges kommuner. Kommuner måste ha kunskap
och resurser att ge service till medborgarna och innan
riksdagen beslutar om en ny lag måste det finnas en
konsekvensanalys som belyser på vilket sätt en ny
regel påverkar företagens vardag.
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3. Regelförenkling på kommunal och regional nivå är viktigt för företagen.
Det kan exempelvis handla om handläggningstider, service till företagen,
”en väg in” och olika avgifter. Avser ditt parti arbeta för att åtgärda dessa
problem för företagen och i så fall på vilket sätt?
Går det att snabba upp handläggningstider utan att rättsäkerheten sätts på
undantag är det bra. Det är viktigt att så långt möjligt försöka skapa en modell
med ”En dörr in”. Ett system där företagaren på ett och samma ställe kan få
information och nödvändiga myndighetskontakter som behövs för att driva
verksamheten. Det skulle kunna bli en viktig del i arbetet för att förenkla för
företagen. Regelverket vid offentlig upphandling bör reformeras så att mindre
företag ges större möjlighet att delta i anbudsförfarande.
4. Hur ser ditt parti på konsekvensutredningar av nya regelförslag och
det statliga Regelrådets arbete? Vilka åtgärder anser du/ditt parti ska
prioriteras?
Det är viktigt att Regelrådets arbete med konsekvensutredningar är av hög
kvalitet för att vi politiker och företag ska förstå effekterna av nya förslag.
Det arbetet måste prioriteras.
5. Ungefär hälften av de regelförslag som berör företagen beslutas på
EU-nivå. Vad avser ditt parti göra för att dessa regler ska ta bättre hänsyn till
svenska förhållanden, exempelvis gällande nationella konsekvensutredningar,
implementering, gold-plating och konkurrenskraft?
Vi behöver i större utsträckning än tidigare samarbeta med andra länder
och myndigheter innan nya EU-direktiv hamnar på riksdagens bord. I fall vi
kan hänvisa till svenska specifika förhållanden ska dessa ligga till grund för
införande av EU-direktiv. Vi måste också ge företag tid till att anpassa sig till
nya direktiv. Det gäller inte minst små företag.
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6. Företagen lämnar i dag uppgifter till ett 90-tal olika myndigheter,
en tidsödande uppgift. Det pågår en utredning om hur 14 av dessa
myndigheter ska kunna samordna uppgiftslämnandet, men hur vill du/
ditt parti att förenklandet av detta ska ske även fortsättningsvis?
Går det att samordna uppgiftsinlämnandet är det givetvis bra och jag är
övertygad om att det går.
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Företagares syn på
regelförbättringsarbetet
NNR har under ett flertal år låtit undersökningsföretaget SKOP ställa ett
antal frågor till svenska företagare om hur de ser på olika regelverk och om
de upplever någon förändring över tid. Resultaten av den senaste SKOPundersökningen från december 2012 finns att läsa i NNRs Regelrapport
2012. Denna finner ni på NNRs hemsida, nnr.se, och här redovisas en del av
resultatet.
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Största hindret för expansion?

Konkurrensläget på marknaden upplevs som det största hindret för företagens
expansion. Därefter kommer kostnadsläget, beskattning av företag och
kapital och brist på utbildad personal. Två av tre företag (34 procent) anser
att olika regelverk är ett av de tre största expansionshindren.
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Största hindret för tillväxt?

Skatte- och momsreglerna anses vara det allvarligaste regelhindret för att
företagen ska kunna växa, hela 62 procent anser att just dessa regler är det
största, näst största eller tredje största hindret. På andra plats kommer specifika
branschregler och på tredje plats finns arbetsrätten.
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Gold-plating?

Gold-plating, dvs när en nationell implementering av EU-regler blir mer
långtgående än vad som krävs, är flitigt diskuterat. Av de tillfrågade svenska
företagarna så saknar de flesta erfarenheter av frågan, men av de som svarat
är det drygt hälften, 52 procent, som anser att Sverige har mer långtgående
krav än andra länder.

34

Hur lyhörda är regering och
myndigheter?

Olika problem kan uppstå i regelverken på grund av nya tekniska
förutsättningar, omvärldsfaktorer eller liknande. Hur lyhörda är regeringen
och myndigheterna på att ta till sig sådana problem? Endast 13 procent av
företagarna anser att regeringen och myndigheterna reagerar inom en
acceptabel tid, 11 procent anser att regeringen och myndigheterna saknar en
sådan insikt och 32 procent tycker att det tar för lång tid. Nästan hälften av
företagarna saknar uppfattning i frågan.
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Vad bör kommunen prioritera?

De företag som berörs av kommunal tillsyn fick prioritera bland de åtgärder
som de helst vill att kommunen prioriterar. Drygt vart fjärde företag anser
att kommunen måste skaffa sig bättre insikt och förståelse för företagen vid
tillståndsgivningen. Nästan lika många, 25 procent, vill att kommunen ska
prioritera kortare handläggningstider och att tillsynsavgifterna sänks (23
procent).
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Näringslivets förslag för ett bättre
regelsystem
Regler är något som företagare kommer i kontakt med varje dag. Regelverken
kan på många olika sätt påverka företagen och kan i värsta fall utgöra stora
hinder för deras expansion och utveckling. För att kunna skapa ett bättre
regelsystem föreslår därför NNR ett antal åtgärder som, om de är vägledande,
kan göra stor skillnad för företagens vardag, väl som för tillväxten och
företagsklimatet. Nedan angivna förslag förklaras utförligt i NNRs
Regelrapport 2012 på www.nnr.se.
1. De förändringar som görs i existerande regelsystem måste vara de som
företag i Sverige efterfrågar. Arbetsformerna måste bli mer resultatinriktade
för att snabbare kunna lösa olika problem i regelverken.
2. Välj det alternativ som medför lägst kostnader för berörda företag.
3. Bredda den systematiska diskussionen om regler.
4. Utvärdera i efterhand vilka effekter olika regler haft.
5. Genomför och redovisa nationella konsekvensanalyser av förslag som
ska förhandlas inom EU.
6. Inrätta ett gemensamt register för företagsdata så att samma uppgifter
inte behöver lämnas in flera gånger till olika myndigheter.
7. Inkludera och intensifiera forskningen gällande studier som effekter
av olika regler och hur de påverkar företag.
8. Anlita extern expertis som kan vara behjälplig med kunskaper om
lämpliga metoder och tillvägagångssätt för att genomföra kvalificerade
konsekvensanalyser. Myndigheterna måste följa upp konsekvenserna
av fattade beslut i enlighet med sina skyldigheter.
9. Inför som huvudregel att nationella krav inte går utöver vad som
föreskrivs enligt EU-lagstiftning,
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Näringslivets Regelnämnds, NNR,
medlemmar
• Fastighetsägarna Sverige
• Finansbolagens Förening
• Fondbolagens Förening
• FöretagarFörbundet
• Företagarna
• Lantbrukarnas Riksförbund
• Småföretagarnas Riksförbund
• Stockholms Handelskammare
• Svenska Bankföreningen
• Svenska Fondhandlareföreningen
• Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
• Svensk Energi
• Svensk Industriförening
• Svenskt Näringsliv
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Näringslivets Regelnämnd, NNR
Näringslivets Regelnämnd, NNR bildades år 1982 och är en oberoende,
politisk obunden ideell förening som helt finansieras av sina medlemmar.
Medlemmarna är 14 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund
som tillsammans representerar drygt 300 000 företag. Det betyder att NNR
talar för de allra flesta aktiva företag i Sverige som har en eller fler anställda
oavsett bransch. NNRs uppgift är att verka för enklare och mer företagsvänliga
regler samt en minskning av företagens uppgiftslämnande och regelkostnader
i Sverige och EU. NNR samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag till nya eller ändrade regler samt koordinerar näringslivets
regelförenklingsarbete på nationell- och EU-nivå. Detta fokuserade verksamhetsområde gör att NNR är unik bland näringslivsorganisationer i Europa.
Mer information om NNR finns på www.nnr.se.

Näringslivets Regelnämnd, NNR | Box 55692 | 102 15 Stockholm | Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-762 70 90 | E-post: info@nnr.se | Hemsida: www.nnr.se
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