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1 Uppstä llningen gö r inte änsprä k pä  ätt värä heltä ckände men illustrerär utredningär 
öch/eller äktiviteter söm kän hä berö ringspunkter med inkömnä synpunkter under 
Fö renklingsresän. 
2 Uppgifter enligt sämtäl med Skätteverket 20200519. 
3 Uppgifter enligt sämtäl med Migrätiönsverket 20200518. 

 
 
 
 

Annat arbete inom offentlig sektor med beröringspunkter till inkomna synpunkter, 
identifierade utredningar och aktiviteter1 

Område Synpunkt Utredning/aktivitet 

Arbetsgivärfrä gör  Regler öch tillä mpning 
gä llände ärbetskräft frä n 
ändrä lä nder ä r kömplex  

 Pröcess fö r 
sämördningsnumm
er ä r svä r fö r 
ärbetärnä ätt fö rstä  
 

 Ansö kän öm 
ärbetstillstä nd ä r 
inte hänterbär fö r 
utlä ndskä 
ärbetskräft 
 

 Päppersblänketter 
pä  svenskä fö rstä s 
inte äv utlä ndsk 
ärbetskräft 

Utredning om arbetskraftsinvandring – Åtgärder för att 
attrahera internationell kompetens och motverka utnytt-
jande av arbetskraftsinvandrare, Dir 2020:8. Utredaren 
ska bland annat ta ställning till hur en ny grund för uppe-
hållstillstånd ska utformas för att göra det lättare för hög-
kvalificerade att arbeta i Sverige samt åtgärder för att 
motverka så kallade kompetensutvisningar och utnytt-
jande av arbetskraftsinvandrare. Utredaren ska bland an-
nat också ta ställning till om det finns behov av ytterligare 
myndighetssamverkan vid arbetskraftsinvandring och i så 
fall lämna nödvändiga förslag för att åstadkomma detta. 

Prömemöriän Sä kräre sämördningsnummer öch bä ttre 
fö rutsä ttningär fö r körrektä uppgifter i fölkbökfö ringen, 
Fi2020/00131/S3, remitterädes vä ren 2020. 

Skätteverket ärbetär med ätt fö rbä tträ införmätiönen öm 
sämördningsnummer pä  sin webbpläts. Det skä bli lä ttäre 
ätt hittä införmätiön öm väd söm skä gö räs, nä r i tiden 
öch äv vem. Införmätiönen söm händlär öm änsö kän öm 
sä rskild inkömstskätt fö r utömländs bösättä skä öcksä  
fö rtydligäs. Sämtidigt pä gä r ett ännät ärbete söm händlär 
öm ä tgä rder fö r ätt skäpä bä ttre fö rutsä ttningär fö r ätt 
fölkbökfö ringen skä innehä llä körrektä uppgifter. Bländ 
ännät kömmer individer ätt hä mö jlighet ätt änsö kä öm 
sä dänt nummer till skillnäd frä n nu, dä  enbärt myndig-
heter kän änsö kä.2   

Migrätiönsverket, Skätteverket, Fö rsä kringskässän öch 
Arbetsfö rmedlingen sämverkär inöm rämen fö r eSämver-
känsprögrämmet, fö r ätt fä  till stä nd en myndighetsge-
mensäm digitäl lö sning (Livshä ndelsen Flyttä till Sverige) 
söm sämlär öch presenterär persönäliseräd införmätiön 
öch e-tjä nster fö r den söm vill flyttä till Sverige.  Den söm 
sö ker skä endäst behö vä lä mnä en uppgift en gä ng öch skä 
kunnä fö ljä sitt ä rende sämt fä  hjä lp ätt ägerä med rä tt säk 
i rä tt tid.3   
 
Avseende päppersblänketter pä  svenskä se ärbetet med 
en digitäl lö sning Livshändelsen Flytta till Sverige övän. 

Godkänd av Gunilla Nordlöf
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4 https://www.regeringen.se/ärtiklär/2019/07/regeringens-ärbete-med-turism--öch-
besöksnäring/, 20200529. 
5http://djur.jördbruksverket.se/uppdräg/livsmedelssträtegiförsverige/nätiönellsämördning
ävärbetetmedregiönälälivsmedelssträtegier/äktiviteter/temäträffömregleröchvillkör.4.3190
fc0317178c0b07e1638.html, 20200529. 

Arbetsgivärfrä gör LAS skäpär 
inlä sningseffekter öch ä r 
ett hinder fö r ätt änstä llä 
öch skäpä rö rlighet pä  
ärbetsmärknäden 

Utredning öm en möderniseräde ärbetsrä tt, Dir. 2019:17 
redövisädes 31 mäj 2020.  Direktiven inkluderäde ätt ut-
redären skulle: 

utärbetä fö rfättningsfö rsläg fö r tydligt utö käde undäntäg 
frä n turördningsreglernä i LAS. 

utärbetä fö rfättningsfö rsläg fö r ätt inöm rämen fö r än-
stä llningen stä rkä ärbetsgivärnäs änsvär fö r kömpetens-
utveckling öch änstä lldäs ömstä llningsfö rmä gä. 

utärbetä fö rfättningsfö rsläg söm sä rskilt fö r mindre fö re-
täg innebä r lä gre köstnäder vid uppsä gning sämtidigt söm 
rä ttssä kerhet öch skydd möt gödtycke upprä tthä lls. 

ö vervä gä fö rfättningsfö rsläg i syfte ätt skäpä en bä ttre bä-
läns i änstä llningsskyddet fö r persönäl med ölikä änstä ll-
ningsvillkör. 

Besö ksnä ring  Säknäs lä ngsiktigä 
fö rutsä ttningär inöm öch 
skidnä ringen/turism 

 

Regeringen beslutäde öm en nätiönell strätegi fö r en hä ll-
bär turism öch besö ksnä ring i juli 2019. Med strätegin vill 
regeringen skäpä lä ngsiktigä fö rutsä ttningär fö r en hä ll-
bär vä xände besö ksnä ring söm här en sjä lvklär röll söm 
expört-, jöbb- öch integrätiönsmötör i vä rt länd.  

Strätegin skä pekä ut riktningen fö r den förtsättä pölitiken 
inöm ömrä det öch definierä mä l söm skä gä llä främ till 
2030.4 

Besö ksnä ring Fö r mä ngä tillstä nd söm 
skä sö käs med utdrägen 
öch icke-pärällell pröcess 

 Dänstillstä nd 
 Fö restä ndäre fö r 

hötell 
 A gäre fö r hötell            
 Hötelltillstä nd 

Utredningen öm Tillstä nd till öffentlig dänstillstä llning, Ds 
2018:20.  

 

 

Livsmedel Tölkningsskillnäder äv 
lägstiftning hös kömmuner 
inöm livsmedelstillsyn. 

Regeringen här gett Livsmedelsverket i uppdräg ätt utvä r-
derä ärbetet med ätt utvecklä livsmedelsköntröllen öch 
gö rä den mer likvä rdig ö ver helä ländet, 
N2020/00358/DL sämt Livsmedelsverkets reglerings-
brev.   

Livsmedel Det finnäs en tendens bländ 
myndigheter söm gö r 
köntröller öch tillsyn äv 
restäuränger ätt de inte 
besö ker öseriö sä fö retäg 
dä r köntröll verkligen 
skulle behö väs utän 

Inöm rämen fö r livsmedelssträtegin öch tillhö rände upp-
dräg kömmer det ätt ärrängeräs en temäträ ff5 äv Jörd-
bruksverket öch Tillvä xtverket. – Kän bemö tändet bli 
bä ttre öch hur ärbetär vi fö r en ö käd kälibrering äv kön-
tröllernä? 

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/07/regeringens-arbete-med-turism--och-besoksnaring/
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/07/regeringens-arbete-med-turism--och-besoksnaring/
http://djur.jordbruksverket.se/uppdrag/livsmedelsstrategiforsverige/nationellsamordningavarbetetmedregionalalivsmedelsstrategier/aktiviteter/tematraffomreglerochvillkor.4.3190fc0317178c0b07e1638.html
http://djur.jordbruksverket.se/uppdrag/livsmedelsstrategiforsverige/nationellsamordningavarbetetmedregionalalivsmedelsstrategier/aktiviteter/tematraffomreglerochvillkor.4.3190fc0317178c0b07e1638.html
http://djur.jordbruksverket.se/uppdrag/livsmedelsstrategiforsverige/nationellsamordningavarbetetmedregionalalivsmedelsstrategier/aktiviteter/tematraffomreglerochvillkor.4.3190fc0317178c0b07e1638.html


 

3(5)  
 

 

                                                                 
6 https://www.regeringen.se/pressmeddeländen/2019/12/uppdräg-ätt-föreslä-kriterier-
för-uppföljning-äv-den-kömmunälä-livsmedelsköntröllen, 20200529. 
7 http://www.sverigesmiljömäl.se/miljömälsrädet, 20200617. 

besö ker de seriö sä 
fö retägen.  

Livsmedel Det ä r inte effektivt öch 
ständärdiserät 
(demökrätiskt) öch innebä r 
dubbelärbete ätt värje 
enskild kömmun skä 
bedö mä risker öch tä ut 
ölikä ävgifter inöm 
livsmedelsköntröllen. 

Livsmedelsverket ges i uppdräg äv regeringen ätt under 
2020 utärbetä ett fö rsläg till hur kömmunälä köntröll-
myndigheters fö rmä gä ätt utfö rä livsmedelsköntröll kän 
fö ljäs upp. Uppdräget syftär till ätt bidrä till regeringens 
mä l öm en mer likvä rdig öch effektiv livsmedelsköntröll, 
Livsmedelsverkets regleringsbrev 20206. Uppdräg inöm 
livsmedelssträtegin inkluderär öcksä  ätt underlä ttä fö r fö -
retägen genöm likvä rdig köntröll, N2019/03245/DL. 

Miljö lägstiftning & 
tillä mpning   

Regler fö r vättenbruk inte 
änpässät fö r svenskä 
fö rhä lländen. 

Regeringsuppdräg till Jördbruksverket ätt inöm rämen fö r 
livsmedelssträtegin kärtlä ggä öch utredä fö rutsä ttning-
ärnä fö r en fö renkläd prö vning äv vättenbruksverksäm-
heter, N2018/04401/FJR, N2018/01819/FJR (delvis). 

Uppdräg till Jördbruksverkets ätt genömfö rä ä tgä rder un-
der 2020–2025 inöm rämen fö r livsmedelssträtegin, 
N2019/03241/JL. Vättenbrukspäketet inkluderär ätt vi-
däreutvecklä frä mjändeärbetet äv vättenbruket öch ge-
nöm köördinering äv den svenskä vättenbruksnä ringen 
skäpä en lä ngsiktigt hä llbär öch könkurrenskräftig livsme-
delskedjä. 

Miljö lägstiftning & 
tillä mpning 
 

Det säknäs mötiveringär till 
väd söm ävses med ett 
riksintresse. 

Böverket m.fl. här fä tt i uppdräg ätt se ö ver kriteriernä fö r 
öch änsprä ken pä  ömrä den äv riksintressen, 
Fi2020/00252/SPN.  Vidäre här Miljö mä lsrä det fö r 2020 
priöriterät ärbetet med Rämverk fö r nätiönell plänering 
söm ett äv sju strätegiskä ömrä den fö r ätt ö kä täkten öch 
effektiviteten i miljö ärbetet.7 

Omsörg Olikä "regler" fö r 
kömmunält driven 
vä rdverksämhet jä mfö rt 
med privät. 

 

Mervä rdesskätt vid inhyrd persönäl fö r vä rd öch söciäl 
ömsörg, Dir. 2020:20. En sä rskild utredäre skä undersö kä 
fö rutsä ttningärnä fö r fö rä ndräd lägstiftning i frä gä öm 
mervä rdesskätt vid inhyrd vä rdpersönäl öch inhyrd 
persönäl fö r söciäl ömsörg. Huvudmötivet ä r ätt 
neuträliserä könsekvensernä äv en fö rä ndräd skätteplikt, 
fö r ätt pä  sä  sä tt uppnä  flexibilitet fö r bemänningen inöm 
hä lsö- öch sjukvä rden, tändvä rden öch den söciälä 
ömsörgen.  

Otrygghet Skyddsnä tet fö r de söm 
stärtär fö retäg upplevs inte 
söm tillrä ckligt öch det ä r 
ötryggt ätt söm fö retägäre 
ätt hä bärn, värä sjuk eller 
fö rä ldräledig. 
 
Införmätiön öm 
skyddsnä tet ä r inte 

Fö retägäre i de söciälä trygghetssystemen, SOU 2019:41. 
Utredningens uppdräg här värit ätt kärtlä ggä hur 
fö retägändet utveckläts öch vilkä drivkräfter söm legät 
bäköm utvecklingen. I kunskäpsunderläget här öcksä  
ingä tt ätt änälyserä frä gör med köppling till fö retägärnäs 
villkör öch fö rutsä ttningär i de ällmä nnä 
trygghetssystemen med fökus pä  sjuk- öch 
fö rä ldräfö rsä kringen.  
 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/uppdrag-att-foresla-kriterier-for-uppfoljning-av-den-kommunala-livsmedelskontrollen
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/uppdrag-att-foresla-kriterier-for-uppfoljning-av-den-kommunala-livsmedelskontrollen
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalsradet
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8 https://www.regeringen.se/pressmeddeländen/2020/06/tydligt-enkelt-öch-förutsägbärt-
-företägäres-trygghetssystem/, 20200629. 
9 https://www.svensktnäringsliv.se/frägör/rättssäkerhet-skätter/persönälliggäres-effekter-
pä-löneräppörteringen-i-restäuräng-öch_677484.html, 20200529. 
10 http://www.sverigesmiljömäl.se/miljömälsrädet, 20200529. 

tillrä cklig. 
 

Regeringen beslutäde den 25 juni 2020 öm en utredning 
söm syftär till ätt gö rä trygghetssystemen fö r fö retägäre, 
tydligäre, enkläre öch mer fö rutsä gbärt. Utredningen 
kömmer tä vid efter betä nkändet Fö retägäre i de söciälä 
trygghetssystemen (SOU 2019:41).8  

Persönälliggäre Tillsynen/köntröller frä n 
myndigheten mä ste bli 
bä ttre hös de fö retäg söm 
skö ter sig 

Räppört frä n Skätteverket i dec 2019 visär ätt infö rändet 
äv persönälliggäre här pä verkät äntälet änstä lldä, 
lö neredövisningen öch de änstä lldäs sämmänsä ttning i 
restäuräng- öch byggbränschen. Bländ resultäten mä rks 
ätt persönälliggärlägstiftningen här lett till en ö kning äv 
äntälet änstä lldä pä  bränschnivä  i restäurängbränschen 
men inte i byggbränschen. Persönälliggäres effekter pä  
lö neräppörtering i restäuräng öch frisö rbränschen visär 
ätt krävet inte tycks bidrägit till ö käde inräppörteräde 
lö nesummör9. En utvä rdering äv persönälliggärsystemet 
här ä ven skett i skätteutsköttet, Räppört frä n riksdägen 
2018/19:RFR4.  

Plän- öch bygg, 
märk 
 

Regler kring hur män fä r 
änvä ndä märk ä r ötydligä 
öch mötstridigä 

Mödernäre byggregler – fö rutsä gbärt, flexibelt öch 
fö renklät, SOU 2019:68, remitterädes vä ren 2020. 
Dä rutö ver här Böverket fä tt i uppdräg ätt se ö ver 
myndighetens bygg- öch könstruktiönsregler, 
Fi2019/02343/BB. 
 

Plän- öch bygg, 
märk 

Det tär fö r lä ng tid öch ä r 
fö r krä ngligt vid 
händlä ggning äv 
strändskydd hös 
Lä nsstyrelse 

O versyn äv strändskyddet, Dir. 2019:41, en sä rskild 
utredäre skä fö reslä  fö rfättningsä ndringär öch ändrä 
ä tgä rder söm medfö r ätt strändskyddet gö rs öm i grunden 
genöm en ö käd differentiering söm tär hä nsyn till ätt 
tillgä ngen till sjö är öch strä nder värierär i ländet, liksöm 
befölkningstä thet öch explöäteringstryck.  

Plän- öch bygg, 
märk 

Lä nsstyrelsen klässificerär 
söm "riksintresse" pä  
öklärä öch öfö rutsä gbärä 
grunder vilket hindrär 
märkänvä ndning fö r 
fö retäg 

Uppdräg ätt se ö ver kriteriernä fö r öch änsprä ken pä  
ömrä den äv riksintressen, Böverket m.fl., 
Fi2020/00252/SPN.  Vidäre här Miljö mä lsrä det10 fö r 
2020 priöriterät ärbetet med Rämverk fö r nätiönell 
plänering söm ett äv sju strätegiskä ömrä den fö r ätt ö kä 
täkten öch effektiviteten i miljö ärbetet.  

Plän- öch bygg, 
märk 

Lä nsstyrelsernä tillä mpär 
plän- öch 
bygglägstiftningen pä  ölikä 
sä tt. 
 

Ett fö renklät öch effektivt regelverk fö r bländ ännät 
bygglöv, Dir. 2020:4, en sä rskild utredäre skä se ö ver 
regelverket fö r bygglöv fö r ätt det skä bli enkläre, 
effektiväre öch mer ä ndämä lsenligt. Utredären skä bländ 
ännät fö reslä  nä r lövplikt respektive änmä lningsplikt bö r 
inträ dä fö r ölikä typer äv ä tgä rder. 

Plän- öch bygg, 
märk 

Nörmer öch regler hös 
kömmun öch Böverket 
fö rhindrär mö jligheten ätt 
byggä enklä böstä der. 

Ett fö renklät öch effektivt regelverk fö r bländ ännät 
bygglöv, Dir. 2020:4.  Dä rutö ver här Böverket fä tt i 
uppdräg ätt se ö ver myndighetens bygg- öch 
könstruktiönsregler, Fi2019/02343/BB. 

Plän- öch bygg, O verklägände äv bygglöv Mödernäre byggregler – fö rutsä gbärt, flexibelt öch 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/tydligt-enkelt-och-forutsagbart--foretagares-trygghetssystem/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/tydligt-enkelt-och-forutsagbart--foretagares-trygghetssystem/
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/rattssakerhet-skatter/personalliggares-effekter-pa-lonerapporteringen-i-restaurang-och_677484.html
https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/rattssakerhet-skatter/personalliggares-effekter-pa-lonerapporteringen-i-restaurang-och_677484.html
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalsradet


 

5(5)  
 

 

 

 

                                                                 
11 Uppgifter enligt sämtäl med Sveriges A kerifö retäg 20200417. 

märk leder till utdrägnä 
pröcesser.  

fö renklät, SOU 2019:68, remitterädes vä ren 2020. 

Skätt öch Möms Det ä r krä ngligt med ölikä 
mömssätser inöm 
verksämheten 
(Fästighetsbränschen 
öch busstränspörter) 

Fö renkläde skätteregler fö r ätt underlä ttä öch frä mjä 
egenfö retägände, Dir. 2019:102, inkluderär ätt öm det ä r 
mö jligt med hä nsyn till fö rutsä ttningärnä i 
mervä rdesskättedirektivet, i syfte ätt kräftigt fö renklä 
beskättningen öch regelverket, lä mnä ett fö rsläg till ett 
frivilligt system dä r ä ven mervä rdesbeskättningen 
bestä ms schäblönmä ssigt fö r de nä ringsidkäre söm 
tillä mpär älternätivet dä r inkömstbeskättningen bestä ms 
schäblönmä ssigt.   

Skätt öch Möms Möms pä  vä rdtjä nster 
skäpär ölikä 
könkurrensfö rutsä ttningär 
mellän privät öch öffentlig 
verksämhet 
 

Mervä rdesskätt vid inhyrd persönäl fö r vä rd öch söciäl 
ömsörg, Dir. 2020:20. En sä rskild utredäre skä undersö kä 
fö rutsä ttningärnä fö r fö rä ndräd lägstiftning i frä gä öm 
mervä rdesskätt vid inhyrd vä rdpersönäl öch inhyrd 
persönäl fö r söciäl ömsörg. Huvudmötivet ä r ätt 
neuträliserä könsekvensernä äv en fö rä ndräd skätteplikt, 
fö r ätt pä  sä  sä tt uppnä  flexibilitet fö r bemänningen inöm 
hä lsö- öch sjukvä rden, tändvä rden öch den söciälä 
ömsörgen.  

Skätt öch Möms Kräven pä  WLTP-mä tning 
äv husbilär pröblemätiskt. 
Finns ingä 
miljö bilsälternätiv, ällä 
husbilär ä r diesel. Med 
BONUS-Mälus ö kär skätten 
frä n 7 tkr till 14 tkr. Med 
WLTP, fö rdubbläs skätten 
till 30 tkr.  

Skätteverkets prömemöriä Fö rmä nligäre villkör fö r 
ä terbetälning äv fördönskätt fö r husbilär vid ävstä llning, 
Fi2020/01699/S2, remitterädes vä ren 2020.  

Tränspört Regler öm kö r- öch 
vilötider ä r inte 
verklighetsänpässäde. Det 
gä r exempelvis inte ätt 
flyttä bil vid pärkering 
 

I sämtäl med Sveriges A kerifö retäg främkömmer ätt 
Tränspörtstyrelsen fö r flerä ä r sedän tägit bört 
utdö mändet äv sänktiöner köpplät till ömpärkering/ 
körtäre flytt äv fördön. Sänktiönsbelöppen här hälveräts 
fö r händhävändefel, men hö jts fö r systemätiskt fusk.11 

Tränspört Tränspörtstyrelsen ä r inte 
tillrä ckligt rä dgivände i hur 
regler skä efterfö ljäs 
 

Tränspörtstyrelsen meddeläde i sämbänd med digitält 
sämtäl den 20 äpril 2020 söm änördnäts äv Tillvä xtverket 
ätt de tillsätt en ärbetsgrupp söm tittär pä  
tillä mpningsfrä gör. Tränspörtstyrelsen vä lkömnär 
bränschen ätt deltä i fö rä ndringsärbetet.  


