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Bilaga 4 - En förbättrad regelprocess 

Tillvä xtverket här gjort en o versyn äv hur regelprocessen äv EU- och nätionellä initiätiv 
fungerär i Sverige. Syftet med o versynen här värit ätt identifierä delär äv processen som 
ä r i behov äv fo rbä ttring. Mä let ä r ätt regler skä skäpäs endäst om ett regelverk ä r 
no dvä ndigt och i sä dänä fäll utformäs och tillä mpäs sä  ätt syftet med reglernä uppnä s pä  
ett enkelt och effektivt sä tt med sä  liten bo rdä som mo jligt fo r fo retägen, fo r ätt 
ä städkommä ett konkurrenskräftigt fo retägände i Sverige. Utgä ngspunkten ä r lä ngsiktig 
fo rbä tträd häntering men ä tgä rder ä r nu sä rskilt äktuellt med änledning äv den rä dände 
pändemikrisen.  Flerä äv ä tgä rdernä här Tillvä xtverket presenterät i tidigäre räpporter. 
Flerä äv dem här ocksä  främfo rts äv bränschorgänisätioner och i forskningsräpporter. 
 
Inom EU diskuteräs och fo reslä s mo jligä regleringsälternätiv informellt i olikä forä, t.ex. 
i kommitte er, expertgrupper och Fit for Future-plättformen (f.d. Refit-plättformen). 
Konsekvenser fo r svenskä fo retäg beho ver utredäs sä  tidigt som mo jligt, dels fo r ätt 
kunnä tä stä llning till om reglering o verhuvudtäget ä r o nskvä rd, dels fo r ätt kunnä 
pä verkä inriktningen äv regleringen, bä de innän och i fo rekommände fäll under 
beredningsprocessen. Det ä r ocksä  äv sä rskild vikt ätt konsekvensernä ä r grundligt 
utreddä info r stä llningstägände till svensk position i ministerrä det och info r beslut äv 
nätionell regelgiväre. Inom Regeringskänsliet finns idäg internä riktlinjer (cirkulä r) som 
pä tälär behovet äv sämrä d och konsekvensutredningär i de hä r delärnä äv processen. 
Flerä utredningär här dock kommit främ till ätt det finns storä utvecklingsmo jligheter 
fo r ätt fä  processen ätt fungerä pä  ett bä ttre sä tt. Det finns ocksä  ett behov äv ätt 
identifierä och prioriterä mellän olikä initiätiv frä n EU och nätionellt som det kän finnäs 
sä rskilt storä behov äv fo rdjupäde nätionellä konsekvensutredningär. 
 
Inrä ttände äv ett Fo renklingsforum 
Med inspirätion frä n Dänmärk fo rordär Tillvä xtverket inrä ttände äv ett permänent 
Fo renklingsforum som kän fungerä som en informell och formell sämtälspärtner till 
regeringen och lä mnä konkretä rekommendätioner till regeringen. Forumet bo r 
involveräs tidigt i EU:s regelprocess liksom vid nätionell regelprocess sämt vid 
utvä rdering äv regler. Utgä ngspunkten bo r värä regelfo rsläg och befintligä regler som 
bedo ms medfo rä stor pä verkän pä  svenskä fo retägs konkurrenskräft. Forumet bo r sjä lvä 
kunnä tä initiätiv till vilkä fo rsläg eller regelomrä den som blir prioriteräs fo r fo rdjupäde 
änälyser. Likäsä  bo r forumet, vid behov, ge rekommendätioner till strätegiskt viktigä 
omrä den fo r konkurrenskräften. Ett Fo renklingsforum skulle med fo rdel kunnä 
änvä ndäs fo r ätt lo pände identifierä prioriteräde omrä den fo r uppfo ljning och 
utvä rdering, som en form äv stä ndigt pä gä ende fo renklingsresä. Det ä r lä mpligt ätt 
forumets rekommendätioner älltid resulterär i en äktiv bedo mning frä n regeringen, 
äntingen ätt regeringen fo ljer rekommendätionernä eller ätt skä len i de fäll 
rekommendätionernä helt eller delvis inte fo ljs tydligt motiveräs. Bä dä 
stä llningstägänden bo r offentliggo räs fo r ällmä nheten. 
 
Forumets kä rnä bo r bestä  äv utseddä representänter frä n ärbetsmärknädens pärter 
liksom utväldä experter som här bred fo ränkring inom nä ringslivets orgänisätioner. Till 
forumet bo r det knytäs en fäst känslifunktion liksom en mo jlighet ett inrä ttä sä rskildä 
beredningsgrupper med deltägäre, bä de frä n den offentligä och den privätä sektorn, 
som änpässäs utifrä n respektive regelärbetes sä rskildä fo rutsä ttningär och behov. En 
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utfo rligäre utredning bo r genomfo räs fo r ätt nä rmäre fo reslä  forumets sämmänsä ttning, 
orgänisätion och funktion vilket inkluderär vilkä principer forumet bo r verkä utifrä n. 
Regeringskänsliet beho ver ocksä  orgäniserä hur mottägningskäpäciteten äv 
rekommendätionernä kän sä kräs.  
 
Fo rstä rkt ärbete fo r regelfo rbä ttring och utredning äv konsekvenser 
Inom Regeringskänsliet beho ver fo renklingsärbetet prioriteräs och hä lläs sämmän med 
ett tydligt ä gärskäp som stä r sig o ver tid. Med inspirätion frä n Storbritännien bo r det 
o vervä gäs om sä rskildä regelfo rbä ttrings-/fo renklingsänsvärsfunktioner (Better 
Regulätion units) pä  värje depärtement och en centräl sämordningsfunktion (Better 
Regulätion Executive) borde utveckläs och fo rstä rkäs. Likäsä  beho ver Regeringskänsliet 
sä kerstä llä och tä änsvär fo r fo renklingsärbetet hos myndigheter genom tydligä 
instruktioner och regleringsbrev. Dettä bo r gä llä vid regelärbeten bä de nätionellt och 
inom EU, liksom vid utvä rdering äv regler. Konsekvenser fo r svenskä fo retäg beho ver 
utredäs i sämtligä delär äv regelprocessen, ä ven innän ett regelfo rsläg formellt lä ggs 
främ, inklusive upprä ttände äv konsekvensutredningär. Utredning äv regler bo r värä 
lo sningsfokuseräde utifrä n tydligä mä l/syften utän fo rutbestä mdä eller fo r ävgrä nsäde 
lo sningsälternätiv i uppdrägsbeskrivningär. Tidigä sämrä d med fo renklingsdesign och 
regelläbb vid utärbetände äv potentiellä regelfo rsläg kän underlä ttä fo r ätt uppnä  
ä ndämä lsenligä regler med enhetlig och enkel tillä mpning. Vidäre bo r det lä ggäs ett 
betydligt sto rre fokus pä  grännkoll fo r ätt kunnä tä lä rdom äv ändrä lä nders lo sningär. 
 
I konsekvensutredningär vid nätionell regelgivning bo r det tydligt sä rskiljäs vilkä 
konsekvenser som fo ljer direkt äv redän beslutäd EU-rä tt respektive väd som ä r ren 
nätionell rä tt, vilket inkluderär grundligä beskrivningär äv händlingsutrymme och 
undäntägsmo jligheter som EU-rä tten ger mo jlighet till. I konsekvensutredningär bo r det 
ocksä  info räs kräv pä  ätt resultät äv tidigä sämrä dsinsätser redovisäs tydligt och ätt det i 
fo rekommände fäll ocksä  finns tydligä motiveringär till värfo r synpunkter frä n 
nä ringslivet inte här ho rsämmäts. Vidäre finns ett behov äv fo rstä rkt sto d fo r 
regelgiväre i ärbetet med konsekvensutredningär med exempelvis metodik, 
berä kningshjä lp och fo rbä tträd tillgä ng till indätä.  
 
Uppfo ljning och utvä rdering äv gä llände regler spelär en centräl roll i 
regelgivningsprocessen och kän ses som bä de bo rjän och slutet äv processen. En 
dokumenteräd utvä rdering äv en regel utgo r en god utgä ngspunkt fo r en 
konsekvensänälys. Idäg finns storä brister i hur utvä rdering sker och det bo r dä rfo r 
info räs tydligäre kräv pä  genomfo rände äv uppfo ljning och utvä rdering äv reglers 
utformning och tillä mpning fo r ätt sä kerstä llä ätt regler ä r ä ndämä lsenligä och 
resurseffektivä, älternätivt om det finns fo rutsä ttningär fo r fo rbä ttring eller om de till 
och med bo r upphä väs. Fo rordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning bo r kompletteräs med fler bestä mmelser om uppfo ljning och utvä rdering 
och bytä nämn fo r ätt ä städkommä en bä ttre bäläns mellän konsekvensutredning och 
utvä rdering i regelgivningsprocessen. Fäststä llände äv tidpunkt fo r utvä rdering vid 
info rände äv vissä regler skulle kunnä änvä ndäs som ett älternätiv till 
solnedgä ngskläusuler. Det bo r ocksä  info räs tydligä kräv pä  myndigheter om lo pände 
ä terräpportering till regeringen äv genomfo rd uppfo ljning och utvä rdering, väd 
resultätet blev och vilkä behov äv ä ndringär som kän finnäs. Vidäre bo r regeringen 
ä rligen räpporterä till riksdägen resultätet äv genomfo rd uppfo ljning och utvä rdering, 
dels fo r ätt sä kerstä llä ätt ärbetet genomfo rs pä  ett brä sä tt, dels fo r bä ttre 
fo rutsä ttningär fo r änsvärstägände. 
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Tränspärens 
Det ä r viktigt ätt ällmä nhet och bero rdä här mo jlighet till en god insyn i regelprocessen. 
Dä rfo r bo r fo rsläg och beslutäde regler, upprä ttäde konsekvensutredningär och 
utvä rderingär liksom Regelrä dets och Fo renklingsforums yttränden och 
rekommendätioner sämt remissämmänstä llningär publiceräs pä  en gemensäm och 
centräl webbpläts. 
 
Fler uppgifter fo r Regelrä det 
Regelrä dets gränskning äv konsekvensutredningär bo r ske i ett tidigäre skede ä n väd 
som normält ä r fället idäg. Främfo r ällt bo r bristfä lligä konsekvensutredningär 
kompletteräs och ä terremitteräs till rä det fo r en fo rnyäd bedo mning. Regelrä det bo r 
dä rfo r fä  mo jlighet ätt ytträ sig o ver kompletterände nätionellä konsekvensutredningär 
till fo ljd äv fo rsläg frä n EU, info r beslut om svensk position i ministerrä det. Vid nätionell 
regelgivning bo r Regelrä det fä  mo jlighet ätt ytträ sig o ver utkäst till 
konsekvensutredningär fo r ätt mo jliggo rä komplettering äv brister innän en mer 
komplett konsekvensutredning remitteräs till ett sto rre äntäl bero rdä. Regelrä det bo r 
ocksä  fä  mo jlighet ätt ytträ sig o ver kväliteten pä  genomfo rdä utvä rderingsräpporter. 
Eftersom sä dänä räpporter bo r liggä till grund fo r nyä initiätiv, eller beslut ätt inte 
inledä nä got nytt initiätiv, ä r det viktigt ätt sä dänä utvä rderingär hä ller tillrä ckligt god 
kvälitet info r fo ljände beslut. Fler uppgifter fo rutsä tter en fo rstä rkning äv Regelrä dets 
resurser. 
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Bild: Nuläge av regelprocessen 
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Bild: Regelprocessen i nyläge 
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