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Bättre konsekvensutredningar  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har 

som syfte att påverka politiska beslut för att göra det tryggt, enkelt och lönsamt att driva 

företag. Förbundets näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver 

förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett 

nationellt plan.  

Småföretagarnas Riksförbund anser att bättre konsekvensutredningar är angelägna och 

förbundet är ser därmed positivt på intentionen som sådan. Bättre konsekvensutredningar 

har potential att medverka till ett bättre beslutfattande och till tydligare och mera effektiva 

regelverk som också kan vara lättare att följa. 

Hur arbetet finansieras och organiseras samt vilka metoder som tillämpas är viktigt för 

resultatet. Lösningen ligger dock inte främst i uppbyggandet av separata dedikerade resurser 

för bättre konsekvensutredningar. Någon form av central kunskapsresurs är givetvis 

motiverad i enlighet med förslaget i 1.5 men det viktiga är att konsekvensutredningar 

integreras i det löpande regelarbetet. 

Orsakerna till bristfälliga konsekvensutredningar kan vara många, såsom låg prioritet, att 

analyserna som görs är politiserade och saknar neutralitet eller att analyserna baseras på 

bristfällig kunskap. Förbundet anser att den typen av problematik bäst bemöts genom att det 

tillskapas någon form av motkraft till utföraren av en konsekvensutredning genom ett 

åläggande, enligt utredningens förslag, att inhämta yttranden från Regelrådet. Samtidigt 

menar vi att Regelrådets roll och organisation inte klargörs i tillräcklig omfattning i 

utredningen utan regeringen bör återkomma med en samlad uppdaterad instruktion för 

Regelrådet i enlighet med förslagen i Förenklingsutredningen.  

Härutöver tror vi att det kan finnas behov av någon form av resurs i närheten av regeringen 

som kan ge tyngd åt arbetet med konsekvensanalyser och regelförenkling. 

Förbundet anser vidare att inför införande av ett fungerande system för 

konsekvensutredningar måste bl a följande beaktas:  

o Regeringskansliet bör inte undantas såsom föreslås i tabell 3.1. Regeringskansliet 

bör omfattas av motsvarande krav på konsekvensutredningar som föreslås gälla för 

förvaltningsmyndigheter, kommittéer med flera. Genom att föreslå att 

Regeringskansliet exkluderas från kraven på konsekvensutredningar kommer ett 

flertal ärenden med potentiellt stora effekter för samhälle, företag, konsumenter etc. 

aldrig bli föremål konsekvensanalys. 
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o Konsekvensutredningar bör även i fortsättningen koncentreras på påverkan på 

näringslivet och inte på jämställdhet och utsläpp av växthusgaser, vilket i så fall är i 

linje med tidigare förordning. I denna har beaktande av konsekvenser för 

näringslivets konkurrenskraft betonats. Om konsekvenser ur andra aspekter som 

miljö och jämlikhet ska tillföras kan detta ske på andra sätt, i direktiv och 

myndighetsuppdrag eller i en särskild miljökonsekvensutredning. Dessutom, om den 

typen av konsekvensanalyskrav tillförs, måste det säkerställas att kraven harmonierar 

med relaterade lagar och regelverk. 

 

o När det gäller föreslagna procedurer i paragraferna 10 och 11 avseende de fall där 

Sverige avser gå utöver EU-direktivs miniminivå menar Småföretagarnas Riksförbund 

att detta bör förtydligas. För det första är det inte alltid enkelt att avgöra vad som är 

överimplementering och inte. För det andra finns inga skäl varför inte konsekvenser 

även i dessa fall inte ska klargöras. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn    Sten Lindgren 

Förbundsordförande  
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