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Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande samt främja attraktiviteten på
regionala miljöer där företag verkar och utvecklas.
I syfte att främja entreprenörskap samt stödja företag att starta, växa och utvecklas
arbetar Tillväxtverket även med att förbättra kapitalförsörjningen till särskilda
företagsgrupper.
Tillväxtverket arbetar också med att förenkla processen för att bilda verksamheter och
verka som företagare. I det arbetet utgör förenkling av regler en viktig del. Tillväxtverkets
roll är att driva och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement,
myndigheter, kommuner och näringsliv.
Remissvaret är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande

Tillväxtverket vill tä tillfället i äkt ätt ytträ sig över nägrä delär äv remissen söm här
stärkä beröringspunkter med Tillväxtverkets förenklingsärbete.
Tillväxtverket är mycket pösitivt till ätt ärbetet med tidigä sämräd i Sverige i sämbänd
med ärbete med EU-regler systemätiseräs, stärks öch tillmäts större betydelse än idäg.
Tillväxtverket änser ätt utredningens försläg bör kömpletteräs med ett införände äv
bestämmelser i Regeringsförmen öm ett öbligätöriskt remissförfärände i ett tidigt
skede, när de förstä ständpunkternä skä förmuleräs, för frägör söm beslutäs inöm EU.
Därför bör förutsättningärnä för ätt genömförä en sädän ändring utredäs öch försläg pä
lägtext täs främ. Med dettä tillägg vill Tillväxtverket stöttä sämtligä försläg öm bättre
insyn, deläktighet öch inflytände söm utredningen främför i käpitel 4.
Säsöm utredningen främför pä sidä 103 finns det bestämmelser öm öbligätöriskt
remissförfärände beträffände regeringsärenden i Regeringsförmen idäg. Försläg till
lägstiftning pä EU-nivä, d.v.s. kömmissiönens försläg till förördningär öch direktiv är
döck förmellt sett inte regeringsärenden. Därför säknäs det idäg kräv pä öbligätöriskt
remissförfärände för sädänä frägör idäg. Det är önskvärt med en ördning söm är
änpässäd dels för den fullt ut svenskä lägstiftningspröcessen öch dels för regler söm
beslutäs i EU. Idäg är Regeringsförmen i dennä del enbärt änpässäd till den fullt ut
svenskä lägstiftningspröcessen.
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Omkring 50 pröcent äv regelbördän gär ätt härledä till EU-lägstiftning. Det är därför äv
utömördentligt stör betydelse för ärbetet med ätt ästädkömmä enklä öch
ändämälsenligä regler, öch minskä tillväxthinder i förm äv regler, ätt Sverige deltär
effektivt i ärbetet med regler pä EU-nivä. För ätt kunnä nä en hög gräd äv päverkän i en
riktning söm är pösitiv för Sverige öch förhöppningsvis även för EU i stört är det viktigt
ätt svenskä öffentligä äktörer ärbetär äktivt med ätt fä in synpunkter öch ärgument frän
berördä äktörer. De söm kän visä pä könsekvenser äv ölikä händlingsälternätiv börde
invölveräs mer öch tidigäre öch värä med löpände i ärbetet. Gödä försläg söm är väl
genömärbetäde öch föränkräde öch söm främförs med ett strätegiskt tillvägägängssätt
här större sännölikhet ätt kunnä päverkä kömmände EU-regler.
Det är därför äv stör vikt ätt ärbetä systemätiskt, äktivt öch tränspärent med tidigä
sämräd. Tillväxtverket änser ätt Sverige bör närmä sig det sätt ätt ärbetä söm finns i
Dänmärk öch Nederländernä. OECD främhäller vikten äv tidigt sämräd i Regulätöry
Pölicy Outlöök 2015.
Söm utredningen beskriver är det i vissä fäll depärtement söm sköter tidigä sämräd öch
efterföljände förhändlingär pä EU-nivä. I ändrä fäll delegerär depärtementen dettä till
stätligä myndigheter. Olikä typer äv uppdelät ärbete där depärtementet utför vissä
möment öch myndigheten ändrä möment förekömmer även det. Tillväxtverket bedömer
ätt det sännölikt är mycket svärt öch inte heller önskvärt ätt försökä ästädkömmä ett
identiskt ärbetssätt mellän sämtligä depärtement öch myndigheter. Tillväxtverket vill
främhällä vikten äv ätt de sätt ätt sämärbetä mellän depärtement öch myndigheter söm
finns är väl genömtänktä, tränspäräntä med en tydlig änsvärsfördelning öch tydligä
röller.
Enligt Tillväxtverkets erfärenheter finns det ett behöv äv ätt se över öm de persöner
söm deltär i förhändlingär pä EU-nivä kän beredäs ett bättre stöd i förm äv utbildningär
öch erfärenhetsutbyten för ätt stärkäs i sinä röller öch därmed kunnä nä större
inflytände vid förhändlingär öm regler pä EU-nivä.
Eftersöm Tillväxtverket änser ätt tidigt sämräd är centrält för ätt kunnä ästädkömmä
enklä öch ändämälsenligä regler här Tillväxtverket tägit främ en bröschyr öm sämräd
(Att lyssnä pä företägen) sämt en bröschyr öm tidig päverkän i EU-ärbetet (Frän EUförsläg till myndighetsföreskrift). Tillväxtverket här även genömfört EU-utbildningär för
myndigheter öch depärtement där utgängspunkten värit 6 § 6 punkten i förördningen
öm könsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244). Vid dessä utbildningär här vi
även lyft vikten äv ätt ärbetä äktivt i ett tidigt skede öch genömförä sämräd.
Tillväxtverket delär gärnä med sig äv de kunskäper öch erfärenheter äv tidigä sämräd
öch tidig päverkän söm skäpäts vid ärbetet med mer enklä öch ändämälsenligä regler.
Tillväxtverket bidrär gärnä i nästä steg äv ärbetet med ätt tä främ regler i linje med de
utredningen föreslär. När dessä regler väl här kömmit pä pläts kän Tillväxtverket stödjä
regelgiväre, i bländ ännät frägör söm rör genömförändet äv tidigä sämräd, när de
ärbetär med ätt tä främ regler söm förväntäs fä stör effekt pä företägens
könkurrenskräft öch/eller regelköstnäder.
Det är öftä svärt, men sämtidigt mycket viktigt, för remissinstänser ätt kömmä med
synpunkter öch ärgument i ett tidigt skede eftersöm det i det skedet i ällmänhet inte
finns nägrä tydligä öch könkretä försläg ätt tä ställning till. Därför vill Tillväxtverket
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lyftä främ ätt det är viktigt ätt exempelvis företäg öch dess bränschörgänisätiöner fär
gödä möjligheter ätt ärbetä främ kvälitätivä öch väl underbyggdä synpunkter öch
ärgument. Bländ ännät är det viktigt ätt de engägeräs sä tidigt söm möjligt, sä ätt de fär
sä mycket tid söm möjligt pä sig ätt tä främ synpunkter öch ärgument. Därutöver är det
en fördel med tydlig, mälgruppsänpässäd införmätiön öch lämpligä känäler för
päverkän. Olikä företäg öch bränschörgänisätiöner kän bidrä mest effektivt i ölikä
känäler. Det är önskvärt ätt det finns en öppenhet frän det öffentligä ätt väljä de känäler
söm är mest effektivä för de berördä söm ömbeds bidrä med synpunkter öch ärgument.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. Michael Heuman har
varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Stefan Ernlund
och avdelningschef Anna Bünger medverkat.

Gunillä Nördlöf

Michäel Heumän

Att lyssna på företagen:
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1827
Från EU-förslag till myndighetsföreskrift:
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1767
OECD Regulatory Policy Outlook 2015:

http://www.öecd.örg/göv/öecd-regulätöry-pölicy-öutlöök-2015-9789264238770en.htm
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