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Godkänd av Gunilla Nordlöf

1 Förenklingsförslag
Under hösten 2019 genomförde näringsministern en Förenklingsresa. Förenklingsresan bestod av flera möten med företagare och organisationer från olika delar av
landet, i syfte att lyssna och samla in förslag och synpunkter kopplat till regelförenklingar för företagande. För att kunna åtgärda de problem och upplevda hinder som företag och organisationer gav uttryck för under Förenklingsresan, har Tillväxtverket sammanställt och konkretiserat de synpunkter som inkommit. Tillväxtverket har sedan, efter dialog med branschrepresentanter, prioriterat fem förenklingsförslag för vidare analys. För respektive förenklingsförslag redogör Ramboll
för den bakomliggande problembilden samt redovisar en samhällsekonomisk analys.

1.1 Sammanfattning av förenklingsförslagen och dess samhällsekonomiska
konsekvenser
I denna rapport redogör vi för fem förenklingsförslag och dess samhällsekonomiska
konsekvenser. Förslagen rör:
1. Tillsynsavgifterna för verksamheter som säljer tobak eller serverar alkohol
(se kapitel 2).
2. Sanktionssystemet för kontroll av bestämmelserna för kör- och vilotider (se
kapitel 3).
3. Omsättningsgränsen för mervärdesbeskattning (se kapitel 4).
4. Anmälan av hotelltillstånd (se kapitel 5).
5. En ny central webplattform för att samordna och informera om regelgivning
(se kapitel 6).
Förslagen 3 och 5 kan direkt eller indirekt komma att påverka företagare i alla
branscher. Förslag 1 påverkar framför allt detaljhandeln och restauranger, förslag 2
transport- och åkerinäringen och förslag 4 besöksnäringen.
Nedan sammanfattar vi förslagen och deras viktigaste samhällsekonomiska konsekvenser.
1.1.1

Om företagen betalar i efterhand för tillsynen av sina tillstånd att sälja tobak och servera alkohol, förstår och accepterar de bättre kommunernas
avgifter

Idag finns det cirka 13 750 verksamheter som har tillstånd att sälja tobak i detaljhandeln och 14 400 verksamheter som har stadigvarande tillstånd att servera alkohol. Det är upp till respektive kommun att utforma sitt avgiftssystem (t.ex. med
fasta eller rörliga avgifter) och bestämma priset på tillsynsavgifterna. Det är också
upp till kommunen att bestämma om betalningen ska ske före eller efter att tillsynen genomförs. I nuläget är skillnaderna stora i landet mellan hur kommunerna tar
betalt för denna tillsyn och hur mycket de tar betalt. Företagarna upplever en oförståelse till varför kostnaderna skiljer sig så mycket mellan olika kommuner, och
upplever ofta att det är otydligt vad som de faktiskt betalar för. Förenklingsförslaget handlar därför om en harmonisering så att alla kommuner tar betalt för tillsynsavgiften efter att tillsynen är genomförd. På så sätt blir det tydligare för företagen
vad de betalar för.
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De huvudsakliga konsekvenserna av förslaget utifrån företagens perspektiv är att
kommunernas tillsynsavgifter vid tillsyn av verksamheter med tillstånd för detaljhandel för tobaksvaror och med stadigvarande serveringstillstånd blir mer enhetlig,
transparent och tydlig. Vi bedömer att förslagen förändring inte får några betydande samhällsekonomiska konsekvenser.
Vi uppskattar att företagen kan riskera att beläggas med något förhöjda avgifter för
tillsyn om kommunerna övergår från ett avgiftssystem med fasta årsavgifter och
förskottsbetalning, till ett system med fasta och rörliga tillsynsavgifter som betalas i
efterhand. Detta genom att kommunernas omkostnader för administration av tillsynsavgifter vid en sådan övergång kan öka, vilket i enlighet med självkostnadsprincipen för tillsynsavgifter betyder att företagen beläggs med en högre taxa för att
täcka dessa omkostnader.
Med andra ord utgår vi ifrån att ökade kostnader som uppstår hos kommunen täcks
av höjda avgifter hos företagen. Vi genomför beräkningarna som ett räkneexempel
där samtliga kommuner som idag tillämpar fasta årsavgifter (cirka 80 procent av
landets kommuner) istället övergår till föreslagen metod för avgiftsbetalning. Vi bedömer att de samlade samhällskostnaderna för förslaget uppgår till 1,9 – 5,1 miljoner kronor årligen.
1.1.2

Ett sanktionssystem med möjlighet till varning stärker möjligheterna för
dialog mellan Transportstyrelsen och transportföretag, vilket ger företagen bättre förutsättningar att förstå hur regelverket fungerar och hur det
tillämpas
Förordningen om kör- och vilotider reglerar hur länge förare av större fordon (över
3,5 ton) tillåts framföra dem utan att vila, och hur länge vilan behöver vara. Regelefterlevnaden upprätthålls genom vägkontroller som genomförs av polisen och med
företagskontroller som genomförs av Transportstyrelen. Transportstyrelsen går då
igenom dokumentation från förarnas färdskrivare. I slutet av 2018 omfattades
minst 30 000 företag av regelverket i Sverige.
Branschföreträdare från Åkeri- och Transportföretagen uppger att företag upplever
regelverket som svårtolkat och svårt att följa. I synnerhet anser företagen att det är
Transportstyrelsens tillämpning av regelverket som är grundproblemet till komplexiteten. Bland annat råder en brist på kommunikation och rådgivning kring hur
tillämpningen går till, vilket leder till att företag begår handhavande fel som sedan
resulterar i kostsamma sanktionsavgifter. Branschföreträdare menar särskilt att
sanktionsbestämmelserna drabbar seriösa företag som vill göra rätt för sig. Oklarheterna kring tillämpningen förorsakar därutöver en betungande och kostsam administration för transportföretagen.
Förenklingsförslaget handlar därför om att Transportstyrelsen, utöver möjligheten
att direkt utfärda en sanktionsavgift, även ges möjlighet att utfärda en varning till
företag som bryter mot regelverket.
Vi bedömer att den sammanvägda samhällsekonomiska effekten av förslaget är begränsad. Den huvudsakliga samhällsekonomiska effekten av förslaget är kvalitativ
då förändringen öppnar upp för bättre kommunikation och relation mellan Transportstyrelsen och företagen. Vi bedömer att detta ger företagen bättre förutsättningar att förstå hur regelverket fungerar, hur det ska tillämpas och vad som måste
åtgärdas. Detta kan således innebära att fler företag än de som vid ett givet år ge-
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nomgår företagskontroller kan gynnas av förslaget. Vidare bedömer vi att förändringen kan minska stressen för yrkeschaufförer som upplever dagens system som
besvärande, då handhavandefel leder till direkta sanktionsavgifter om företaget
väljs ut för en företagskontroll. Sanktionsavgifterna kommer även att minska något,
uppskattningsvis med 0,2–0,4 miljoner per år. Effekten är liten eftersom det är få
företag (omkring 200) som genomgår en företagskontroll varje år.
Vidare bedömer vi att förändringen innebär merarbete för Transportstyrelsen, varför Transportstyrelsens resurser behöver öka med motsvarande 0,4–1,8 miljoner
kronor. Samtidigt innebär de minskade sanktionsavgifterna för företagen en minskad sanktionsintäkt för staten med motsvarande belopp (0,2–0,4 miljoner kronor).
Denna intäktsminskning motverkas av något minskade domstolskostnader motsvarande 0,1 miljoner kronor (eftersom färre företagskontroller förväntas överklagas
till domstol.
1.1.3

Momsbefrielse för de minsta företagen gör det enklare för företag som
säljer till slutkonsumenter
Idag behöver i princip alla ekonomiska verksamheter som omsätter mer än 30 000
kronor under ett beskattningsår vara momsregistrerade. Företagen upplever att det
är krångligt med olika momssatser inom verksamheten, och ungefär en fjärdedel av
Sveriges företagare upplever att skatte- och momsregler är ett betydande hinder för
deras tillväxt.
Tillväxtverket har tidigare i ett remissvar till Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt framfört att en högre gräns än 30 000 kronor skulle
bidra till regeringens mål om att minska administrativa kostnader för företag och
stärka Sveriges konkurrenskraft. Förenklingsförslaget handlar om att höja gränsen
från 30 000 kronor till 100 000 kronor. Syftet är att förbättra förutsättningarna att
driva företag för de allra minsta företagarna. Detta genom att minska företagens administration av momsbeskattning, och genom att minska företagens totala skattekostnader.
Förenklingsförslaget berör särskilt företagandet inom vissa branscher och sektorer.
Bland dessa finns till exempel mikroproduktion av förnybar el, företag som bedriver säsongs- eller hobbyrelaterad verksamhet, artistisk verksamhet, näringsidkare
som främst deltar i olika typer delningsekonomiska aktiviteter så som uthyrning av
bilar, bostäder och båtar, men också Ung företagsamhet (UF) och annat ”prova på”
företagande. I analysen finner vi de företag som har tillräckliga ekonomiska incitament för att vilja omfattas av momsbefrielse i huvudsak är de företag som bedriver
försäljning mot slutkonsument, alltså försäljning av varor och tjänster mot privatpersoner (se diskussion i 4.3.2.1). Med utgång i kraven för att kvalificera för momsbefrielse samt genom uppskattning, bedömer vi att cirka 5 000 flera företag kommer att välja omfattas av momsbefrielse. Vi bedömer därför att företag som huvudsakligen bedriver försäljning mot andra företag i mycket stor utsträckning kommer
ansöka om att omfattas av frivillig momsplikt.
Vi bedömer att den största ekonomiska effekten av förslaget består av en årlig skattelättnad för de berörda företagen på totalt 22 – 58 miljoner kronor per år. Detta
återspeglas av minskade skatteintäkter av motsvarande storlek.
Vidare uppskattar vi en årlig besparing för företagen på totalt 2 – 8 miljoner kronor
till följd av minskad administration av momsbeskattning och tillhörande regler. För
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Skatteverket bedömer vi att den årliga besparingen kopplat till minskad administration uppgår till 600 000 kronor. Vi bedömer vidare att en engångskostnad för
Skatteverket på 8 miljoner kronor kommer att uppstå. Detta till följd av omkostnader kopplade till förslagets genomförande.
1.1.4

Ansökan om tillstånd för att bedriva hotellverksamhet anses föråldrat och
förenklas med en digital anmälan
Företagare som vill bedriva hotell- eller pensionatsrörelse med minst fem rum eller
nio gäster måste ansöka om tillstånd enligt Lagen (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse (hotellagen). Ansökan görs till Polismyndigheten i det län som verksamheten är belägen och är förenad med en kostnad, som för närvarande uppgår till
4 600 kr. Bakgrunden till lagen från 1966 är att säkra att sökanden har de personliga förutsättningar som krävs för att driva rörelsen på ett sätt som inte medför fara
för allmän ordning och säkerhet.
Branschen menar att lagstiftningen är föråldrad och att annan lagstiftning idag reglerar det som lagen en gång syftade till att uppnå. Dessutom ses det som ologiskt
att just hotellverksamheter omfattas av ett särskilt regelverk med tillstånd. Vi analyserar konsekvenserna av tre olika förslag; ett som syftar till att förenkla ansökningsförfarandet, ett som ska förenkla för mindre företag och ett som handlar om
att helt upphäva kravet på tillstånd. I princip handlar huvudförslaget om att ersätta
ansökningsplikten med ett enklare digitalt anmälningsförfarande. Idag omfattas totalt 3 378 verksamheter (hotell, vandrarhem och stugbyar) av lagen.
Vi bedömer att förenklingar av regelverket inom hotellagen har begränsade samhällsekonomiska effekter. Förslaget innebär visserligen att det går något snabbare
för de cirka 590 ansökningsärenden som företagare inom hotellnäringen gör varje
år, samt att dessa företag får minskade kostnader då de slipper betala avgift för ansökan. Men dagens förfarande är sammantaget inte särskilt kostsamt eller tidskrävande för företagen. Samtidigt innebär dagens avgift för ansökan inte någon betydande intäkt för staten, varför ett slopande av avgiften inte heller skulle få några betydande statsfinansiella effekter. Den huvudsakliga nyttan av förslaget blir därför
ett förstärkt förtroende mellan näringsidkare och myndigheter, där en regelförenkling visar på statens intentioner att förenkla för företag, snarare än att samhällseffekten blir stor.
1.1.5

En central plattform för information och samordning av regelgivning kan
underlätta för företagen
Ett stort antal myndigheter ger ut regler. Det finns dock ingen samlad plats för företag och branschorganisationer att vända sig till för att överblicka denna regelgivning. Under Förenklingsresan har företagen uttryckt att de inte tycker att tillräcklig
hänsyn tas till de konsekvenser och den börda som uppstår för dem i samband med
regeländringar.
För att stärka kommunikationen mellan regelgivare och företagen har Tillväxtverket tagit fram ett förslag som handlar om att upprätta en webbplats där regelgivare
frivilligt kan informera företag och branschorganisationer om kommande och pågående arbeten.
Förslagets nyttor är svåra att bedöma eftersom de i stor utsträckning beror på hur
mycket plattformen används av regelgivarna, företagen och andra intressenter. Om
plattformen får genomslag och börjar användas brett bedömer vi att plattformen
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medför minskade sök- och informationskostnader. Vi bedömer också att plattformen kan komma att bidra till en förbättrad samrådsprocess mellan regelgivare och
företag, men även regelgivare emellan. Att involvera företag tidigt i processen medför att regelgivare kan fatta bättre beslut när de har en ökad förståelse för företagens behov. Företagen kan i sin tur fatta bättre beslut och anpassa sina verksamheter med en bättre framförhållning. De samhällsekonomiska effekterna bör i alla
händelser bli begränsade.

1.2 Övergripande bedömning
Vår övergripande bedömning är att förenklingsförslagen leder till minskad regelbörda för företagen, men att de samhällsekonomiska effekterna är begränsade –
både för enskilda aktörer och för samhället i stort. Samhällsekonomiska effekter inkluderar samtliga effekter förslagen förväntas medföra för alla aktörer i samhället.
Detta inkluderar exempelvis direkta eller indirekta effekter på arbetsmarknaden,
offentliga finanser, konsumtion, konkurrensfrågor eller teknisk utveckling. Det inkluderar även sociala effekter såsom hälsoeffekter, effekter på jämställdhet och integration samt effekter på miljö och klimat.
Sammantaget bedömer vi att förslagens mest betydande effekter är:




En ökad tydlighet och transparens i regelverken och dess tillämpning.
Förenklingsförslagen leder till minskad regelbörda för företagen vilket leder
till minskade kostnader för administration och därmed frigörande av resurser för att utveckla verksamheterna.
Möjligheter till förbättrat förtroende och stärkt tillit mellan näringsidkare och offentliga aktörer. Förenklingsförslagen kan främja tillitsbyggandet mellan offentliga aktörer och näringsidkare i branscher så som åkerinäringen, restaurangbranschen och detaljhandeln, genom att åtgärda regler
och normer som anses otydliga, orättvisa eller föråldrade bland företagen.

Det är huvudsakligen statliga myndigheter och företag som berörs av förenklingsförslagen. Förenklingsförslaget inom tillsynsområdet berör även kommuner. I De
förenklingsförslag som analyseras är utformade för att möta företagens problembild. För att kunna gå vidare med förslagen i ett nästa steg behöver förslagen preciseras närmare och genomförbarheten analyseras juridiskt.
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Tabell 1 listar vi vår övergripande samhällsekonomiska bedömning, uppdelat per
förslag och aktör. Vår övergripande bedömning baseras dels på kvalitativa analyser,
dels på exempelberäkningar där vi använt oss av olika scenarion och ett antal antaganden för att illustrera möjliga kvantitativa effekter av förslagen.
1.2.1 Förslagen behöver utredas mer
De förenklingsförslag som analyseras är utformade för att möta företagens problembild. För att kunna gå vidare med förslagen i ett nästa steg behöver förslagen
preciseras närmare och genomförbarheten analyseras juridiskt.
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Tabell 1 Huvudsakliga samhällsekonomiska effekter per aktör och förslag
Förenklingsförslag

Övergripande samhällsekonomisk effekt: Företag

Övergripande samhällsekonomisk effekt: Offentlig förvaltning

Sammantagen bedömning

Tillsynsavgifter
för tobaksförsäljning och serveringstillstånd

Avgiftshanteringen för
kommunernas tillsyn av
stadigvarande serveringstillstånd och kommunernas
tillsyn av detaljhandel med
tobaksvaror bör ske genom
efterhandsbetalning.

Vi bedömer att förenklingsförslaget ökar
de totala tillsynskostnaderna för företagen med 1,9 – 5,1 miljoner kronor årligen.
Detta innebär en ökad tillsynskostnad per
tillståndsinnehavare på 80 – 230 kronor
årligen.

Vi bedömer att förenklingsförslaget kan
innebära en ökad administrativ börda för
kommunerna motsvarande 1,9 – 5,1 miljoner kronor årligen. Vi bedömer dock att
kostnaderna täcks genom ökade avgiftsintäkter från företagen, i enlighet med självkostnadsprincipen för tillsynsavgifter.

Vi bedömer att förslaget har en begränsad samhällsekonomisk effekt, men att förslaget på kort sikt leder till kostnadsökningar till följd av ökad administration för handläggnings av tillsynsavgifter. Förslaget kan dock innebära
betydande nyttor av kvalitativ betydelse, så som ökad
transparens, tydlighet och förbättrade relationer mellan
näringsidkare och kommuner.

Kör- och vilotider

Inför ett sanktionssystem
med möjlighet att, per företagskontroll, få en varning;
en varning med föreläggande om vite (där företaget föreläggs att åtgärda
brister inom en viss tidsram); en sanktionsavgift,
eller ingen åtgärd.

Mest betydande effekt är ökad förståelse
för regelverket och dess tillämpning,
minskad stress för förare och bättre relation/kommunikation med Transportstyrelsen. Minskade sanktionsavgifter, men liten effekt. Sammantagen beräknad effekt:
0,3–1 miljoner kronor i minskade kostnader.

Ytterligare resurser hos Transportstyrelsen, minskade kostnader för domstolsärenden, samt minskade intäkter från
sanktionsavgifterna.
Sammantagen beräknad effekt: 0,6–2,1
kronor miljoner i ökade kostnader/minskade intäkter.

Vi bedömer att förslaget har en positiv samhällsekonomisk
effekt. Våra exempelberäkningar visar en negativ nettoeffekt (0,2–1,2 miljoner kronor per år). Dock bedömer vi att
den övergripande samhällsekonomiska nettoeffekten är
positiv då de största nyttorna är förknippade med en förbättrad kommunikation och ökad förståelse för regelverkets tillämpning. Detta då fler företag än de som genomgår
en företagskontroll gynnas.

Vi bedömer att förslaget ger minskade
skatteintäkter på 22 – 58 miljoner kronor
årligen. Vidare bedömer vi att leder till
både (mindre) ökade och minskade administrativa kostnader för Skatteverket. Vi
uppskattar att den samlade administrativa nyttan för Skatteverket överstiger de
samlade kostnaderna 13 år efter implementering.

Vi bedömer att förslaget har en samhällsekonomiskt positiv nettoeffekt på 2 – 8 miljoner kronor per år, till följd av
minskad administration av moms i de berörda företagen.
Vidare kan den skattefinansiella effekten av förslaget i förlängningen leda till positiva samhällseffekter, då minskade
skattekostnader för småföretag kan främja likviditet och
tillväxtpotential.

Ersätt kravet på ansökan
om hotelltillstånd med en
anmälningsplikt med ett
enkelt digitalt förfarande

Minskad administrativ tid med ca 3,5
timme per ansökningstillfälle samt slopning av avgiften för ansökan (för närvarande 4 600 kr), ger att kostnaden bedöms minska med ca 5 700 kr per företag.
Totalt minskar företagens kostnader med
ca 3,3 miljoner kronor. Cirka 2,7 miljoner
kronor avser avgiftsminskningen.

Minskade intäkter i form av utebliven avgift om 2,7 miljoner kronor.
Minskad kostnad för handläggning om ca
0,2 miljoner kronor.
Investeringskostnad om 1,6 miljoner kronor för införande av digital anmälan.

Förslaget bedöms ha begränsad samhällsekonomisk effekt
för företag och offentlig förvaltning, då kostnaderna för hotelltillstånd relativt sett inte är höga för företag samtidigt
som intäkterna av avgifter för ansökan inte är betydande
för offentlig förvaltning.

Upprätta en central plattform (informationsnod)
där regelgivare kan informera företag och branschorganisationer om kommande och pågående arbeten inom förenkling.

Minskade sök-och informationskostnader,
samt förbättrad samrådsprocess. Sammantagen samhällsekonomisk effekt varierar stort –beror på plattformens användning och kvalitet.
Sammantagen beräknad effekt: 0–4,2 miljoner kronor per år.

Förbättrad samordning mellan regelgivare, förbättrad samrådsprocess, kort-och
långsiktiga investeringskostnader för staten. Sammantagen beräknad effekt: 1,6
miljoner kronor det första året och därefter 1,4 miljoner kronor per år. Till detta

Begränsad positiv eller negativ samhällsekonomisk effekt,
oavsett utfall. Sök- och informationskostnaderna minskar i
paritet med de resurser som läggs. Om resurser läggs på
marknadsföring bedömer vi det mer sannolikt att plattformen kommer generera en samhällsekonomisk nettovinst.
Även de icke-kvantifierbara effekterna bedöms resultera i
begränsade samhällsekonomiska nyttor.

Höjd omsättningsgräns för
moms
Omsättningsgräns för
moms höjs till 100 000 kronor.

Hotelltillstånd

Central plattform
för regelgivning
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Vi bedömer att förslaget ger minskade
skattekostnader för företagen på 22 – 58
miljoner kronor årligen.
Vidare bedömer vi att förslaget skapar
minskade administrativa omkostnader för
företagen på 2 - 8 miljoner kronor årligen.

tillkommer eventuella marknadsföringskostnader.
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Bilaga 2

2 Tillsynsavgifter för tobaksförsäljning och serveringstillstånd
Kommunerna genomför tillsyn av företag som har tillstånd att bedriva handel med
tobaksvaror. De genomför även tillsyn av företag som har stadigvarande serveringstillstånd för alkoholhaltiga drycker. Tillsynen för tobak regleras i lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter, medan tillsyn för stadigvarande serveringstillstånd regleras i bestämmelser i Alkohollag (2010:1622). Tillsynsmyndigheterna,
alltså kommunerna, har rätt att ta ut avgifter enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunerna har rätt att ta ut en avgift av företagen som motsvarar de
samlade kostnaderna som kommunernas bär för tillsynsverksamheten. Kommunerna beslutar själva om hur och när avgifterna ska tas ut. Nedan redogör vi för
problembilden kring tillsynsavgifter och ett förslag om att införa efterhandsbetalning, vilket har tagits fram i samband med Förenklingsresan. Vi genomför sedan en
samhällsekonomisk analys av förslaget.

2.1 Problembeskrivning
Under Förenklingsresan har det framkommit att många företag inom både detaljhandeln och restaurangnäringen upplever en rad problem med dagens system för
tillsynsavgifter för tillsynen av tillstånd för handel med tobaksvaror samt tillsynen
av stadigvarande serveringstillstånd för alkohol. Ramboll har uppdragits av Tillväxtverket att undersöka möjliga nyttor och kostnader med ett förändrat avgiftssystem inom dessa två typer av tillsynsområden. Således behandlar konsekvensanalysen följande avgiftshanteringen för följande typer av tillsyn:


Tillsynsavgifter för tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror.



Tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd för alkohol.

Vi fokuserar analysen på tillsynen av tillstånd att bedriva handel med tobaksvaror
inom detaljhandeln. Det innebära att vi inte undersöker tillsynen av tillstånd att bedriva handel i partihandeln. Antalet partihandlare av tobaksvaror är en mycket liten
andel, jämfört med tobakshandel inom detaljhandeln.1 För serveringstillstånd fokuserar vi på stadigvarande tillstånd. Det innebär att vi inte undersöker tillsynen av
andra serveringstillstånd, såsom tillfälliga serveringstillstånd eller tillstånd till pausservering av alkohol. För andra serveringstillstånd än stadigvarande är det vanligt att tillsynsavgiften ingår i ansökningsavgiften.
Branschernas2 synpunkter på den rådande hanteringen av tillsynsavgifter kan delas
in efter följande synpunkter:


Företagen upplever betydande skillnader i kommunernas hantering
av tillsynsavgifter. Det finns skillnader i hur kommunerna tar ut avgift för
tillsyn. Sett till tillsyn av handel med tobaksvaror, påvisar uppgifter från
20193 att ca 78 procent av kommunerna tar ut en fast årlig avgift av företagen, medan ca 16 procent av kommunerna tillämpar rörlig avgift. Inom

Länsstyrelsernas enkät: Uppföljning av implementeringen av lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter.
2 Ramboll har intervjuat branschorganisationerna Visita, Svensk Dagligvaruhandel och Convenience Stores Sweden samt intervjuat näringslivsrepresentanterna Näringslivets Regelnämnd och Svenskt Näringsliv.
1

Länsstyrelsernas enkät: Uppföljning av implementeringen av lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter. Enkäten tillhandahölls av Länsstyrelsen Blekinge.
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kommuner som tar ut en fast avgift sker betalningen typiskt sett som förskottsbetalning, medan rörlig avgift typiskt sett tas ut som efterskottsbetalning.4 I ca 5 procent av kommunerna tas inga tillsynsavgifter överhuvudtaget ut från företagen. För tillsynen av stadigvarande serveringstillstånd saknas en nationell kartläggning av vilka avgiftstyper som tillämpas i kommunerna.5


Företagen upplever betydande skillnader i kommunernas avgiftsnivåer för tillsynsarbetet. Den fasta årliga avgiften för tillsyn av andel med
tobaksvaror i detaljhandeln kan variera från 800 kr till mer än 8000 kr. Rörliga timavgifter varierar något mindre, från 750 kr till mer än 1450 kr per
handlagd timme. Även beträffande avgiftsnivåer saknas en nationell kartläggning kopplat till tillsynen av stadigvarande serveringstillstånd.



Företagen upplever otydlighet i vad tillsynsavgiften motsvarar. I intervjuer med branschföreträdare6 framkommer att många företag upplever
tillsynsavgifterna som otydliga. I kommuner som tillämpar en årlig avgift
behöver företagen betala tillsynsavgiften, trots att tillsynsbesök inte nödvändigtvis utförs under året. Branschföreträdare förespråkar i högre grad
ett system för tillsynsavgifter där företagen betalar i efterhand för utfört arbete. Detta gäller både för tillsynen av handel med tobaksvaror och tillsynen
av stadigvarande serveringstillstånd.

2.1.1

En nationell kartläggning finns över kommunernas tillsyn av handel med
tobaksvaror, men saknas för tillsynen av stadigvarande serveringstillstånd
Det finns idag bra statistik över vilka typer av avgiftssystem och avgiftsnivåer som
används i kommunerna för tillsynen av handel med tobaksvaror. Detta till följd av
att Länsstyrelsen Blekinge under hösten 2019 genomförde en nationell kommunundersökning med syfte att följa upp implementeringen av Lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter. En liknande kartläggning saknas för avgiftstyper och avgiftsnivåer gällande som tillämpas i kommunerna för tillsynen av stadigvarande
serveringstillstånd.7 Det senaste kända försöket till att kartlägga tillsynen av stadigvarande serveringstillstånd genomfördes inom ramen för Näringslivets Regelnämnds (2016) rapport Serveringstillstånd: handläggning, servicegarantier och tillsyn. Den kartläggningen är dock begränsad till ett tiotal kommuner.

Detta framkommer av Rambolls snabbgranskning av kommunernas avgiftssystem enligt
informationen som presenteras på kommunernas hemsidor, och framkommer dessutom under intervjun med Näringslivets Regelnämnd.
5 Detta framkommer genom intervju med SKR och Näringslivets Regelnämnd.
6 Branschorganisationerna som har intervjuats är Convenience Stores Sweden, Svensk Dagligvaruhandel och Visita. Synpunkter rörande detta har även lyfts vid intervju med Näringslivets Regelnämnd.
7 Detta framkommer under intervjuer med SKR, Visita och Näringslivets Regelnämnd.
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Eftersom det saknas underlag om avgiftssystem och avgiftsnivåer för stadigvarande
serveringstillstånd har valt att titta på vilken typ av avgiftssystem som kommunerna använder för tillsynen av handel med tobaksvaror.8 Vi väljer dock att marginellt höja vår uppskattning av andelen som tillämpar fasta avgiftssystem för tillsynen av stadigvarande serveringstillstånd, på grund av att ansvaret för kommunernas tillsyn av serveringstillstånd i högre utsträckning ligger under kommunernas
socialnämnder.9 Kommunernas socialnämnder tillämpar i högre utsträckning fasta
avgifter, medan kommunernas miljönämnder i högre utsträckning använder sig av
rörliga avgifter.10
Vi utgår alltså från siffror över tillsynen av handel med tobaksvaror för att analysera förenklingsförslagets effekter både vad gäller serveringstillstånd och tobakstillstånd.
2.1.2

Det finns betydande skillnader i kommunernas hantering av tillsynsavgifter för handel med tobaksvaror

Det kommunala självstyret och självkostnadsprincipen är två nyckelfaktorer som
påverkar vilka avgiftsnivåer och typ av avgiftssystem som kommunerna tillämpar
för tillsynsarbete. Detta gäller både för tillsynen av handel med tobaksvaror och tillsynen av stadigvarande serveringstillstånd, men också för andra typer av tillsynsområden. Företag inom både utskänkningsnäringen och detaljhandeln upplever att
det finns stora skillnader mellan kommuner, vilket har påpekats under intervjuer
med bland annat branschorganisationerna Visita och Svensk Dagligvaruhandel.
I Länsstyrelsernas (2019) enkät Uppföljning av implementeringen av lag
(2018:2088) om tobak framgår att det finns betydande skillnader i kommunernas
avgifter för tillsyn. När och hur tillsynsavgifterna tas ut varierar också mellan kommunerna. Knappt åtta av tio (78 procent) kommuner uppger att de tillämpar fast årlig avgift som metod för tillsynsavgifter för handel av tobaksvaror. Ungefär var
sjätte kommun (16 procent) av tillämpar timtaxa (kr/h), alltså rörlig avgift, och i
fem procent av kommunerna tas inga tillsynsavgifter ut överhuvudtaget.

I flera intervjuer har vi omnämnt att vi avser genomföra uppskattningar på detta sätt, till
exempel med Näringslivets Regelnämnd, Visita, SKR och Länsstyrelsen Örebro. Ingen av respondenterna har motsatt sig tillvägagångssättet i sak.
9 Denna information har framkommit under intervjuer med KAF och SKR.
10 Detta påvisas av enkätsvaren i Länsstyrelsernas enkät: Uppföljning av implementeringen
av lag (2018:2088) om tobak.
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Figur 1. Svar på enkätfrågan ”Tar kommunen ut avgift för tillsyn om stadigvarande
tillstånd för detaljhandel med tobak?”

5%

Ja; Timtaxa (kr/h)

16%

Ja; Årlig avgift
Nej

78%

Källa: Länsstyrelsernas enkät: Uppföljning av implementeringen av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Not: 151 av landets 290 kommuner svarade på enkäten.

2.1.3

Kommunernas avgiftsnivåer för tillsynen av handel med tobaksvaror varierar
Kommunerna har enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter rätt att
ta ut en tillsynsavgift av verksamheter som bedriver handel av tobaksvaror. Tillsynsavgifter ska spegla kommunernas faktiska kostnad för tillsynsarbetet, vilket
innebär att avgifterna varierar mellan kommuner. Kommunerna kan själva bestämma om prioritering, finansiering och praktiskt utförande av tillsynen.
En genomgång av prisnivåerna för tillsynen av tobaksförsäljning på länsnivå visar
på betydande skillnader i prissättningen även mellan landets regioner (se Tabell 3).
I Uppsala län är den genomsnittliga avgiften bland kommuner som huvudsakligen
tillämpar en fast avgift 5 400 kr, medan jämförande siffra för Kalmar län är 1 300
kr. Det är mindre skillnad mellan de kommuner där rörlig avgift tillämpas för tillsyn
av detaljhandel med tobaksvaror. Det framgår inte av enkäten om företagen använder enbart fast eller rörlig avgift, eller om de använder en kombination av de två avgiftstyperna. Det framgår inte heller om antalet timmar som företagen debiteras varierar mellan både kommuner och län.
Tabell 2. Det råder stora regionala skillnader i prissättningen på kommunernas tillsyn av tobakshandel
Län

Andel kommuner i
länet som tillämpar timtaxa (kr/h)

Genomsnittlig
timtaxa (kr/h)

Genomsnittlig årlig
avgift

Andel kommuner i
länet som besvarat enkäten

Blekinge

75%

950 kr

3 800 kr

Dalarna

0%

- kr

3 920 kr

53%

Gotland

0%

- kr

1 800 kr

100%

Gävleborg

0%

- kr

4 230 kr

70%

Halland

0%

- kr

5 000 kr

33%

Jönköping

10%

950 kr

2 300 kr

77%

Kronoberg

100%

900 kr

- kr

50%

80%

Jämtland

0%

- kr

2 410 kr

88%

Kalmar

0%

- kr

1 330 kr

50%

Norrbotten

29%

1 030 kr

2 240 kr

64%

Skåne

22%

990 kr

3 770 kr

70%

Stockholm

0%

- kr

3 920 kr

42%

Södermanland

0%

- kr

3 810 kr

56%

Uppsala

33%

1 480 kr

5 400 kr

63%

Värmland

0%

- kr

4 850 kr

13%

Västerbotten

38%

880 kr

2 390 kr

60%

Västernorrland

0%

- kr

2 110 kr

57%

Västmanland

0%

- kr

5 130 kr

60%

Västra

25%

950 kr

4 880 kr

39%

Örebro

0%

- kr

5 210 kr

33%

Östergötland

25%

1 000 kr

2 320 kr

38%

Källa: Länsstyrelsernas enkät: Uppföljning av implementeringen av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

2.1.3.1 Det finns många olika avgiftsstrukturer för tillsyn av tobakstillsyn

De två övergripande avgiftssystemen för tillsyn av tillstånd för detaljhandel med tobak är fast avgift och rörlig avgift. Men det finns stor variation i hur avgifterna tas ut
inom de två övergripande formerna av avgiftssystem. Det är också förekommande
att kommuner kombinerar olika typer av fasta och rörliga avgifter.11 I vissa fall är
den fasta avgiften baserad på tillståndsinnehavarens omsättning, eller en kombination av omsättning och öppettider. Den fasta avgiften kan också baseras på en underliggande riskbedömning, alltså att verksamheter som i hög grad passerar utan tillsynsanmärkningar också ska vara föremål för lägre nivåer av tillsyn framtida år.12 I
fall då rörlig avgift tillämpas tillsammans med fast avgift är det vanligt att den rörliga avgiften ska motsvara tidsåtgången för yttre tillsyn, medan den fasta delen av
avgiften ska motsvara kommunens arbete med inre tillsyn. Den inre tillsynen kan
exempelvis handla om kommunens arbete med kommunens planering för tillsyn eller genomgång av företagens bokslut. Yttre tillsyn handlar om besök på plats hos
tillståndsinnehavaren.
2.1.4

Avgifterna varierar även för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd i
landets kommuner
Det saknas alltså en nationell kartläggning av hur avgifterna är utformade för stadigvarande serveringstillstånd för alkohol. Men vår bedömning efter att ha besökt
ett dussintal kommuners webbplatser och talat med branschföreträdare är att avgiftsnivån och sättet som avgifterna tas ut varierar även när det kommer till stadigvarande serveringstillstånd för alkoholservering. Precis som för avgifterna för tobakstillsyn har kommunerna rätt att besluta om tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd. Det regleras i alkohollagen (2010:1622). I förarbetet till alkohollagen framgår det att stora skillnader mellan tillsynsavgifter ökar risken för rättsosäkerhet och oklarhet för näringsidkarna om vad som gäller.13
De stora skillnaderna i avgiftsstrukturer för stadigvarande serveringstillstånd kan
tydliggöras med några exempel. Företagare med serveringstillstånd i Stockholms
stad betalar dels en fast avgift, dels rörliga avgifter som varierar efter öppettider
och omsättningsnivå. Företagare med serveringstillstånd i Boden, Sollefteå och
Trosa betalar dels en fast avgift, dels en rörlig avgift som varierar med enbart omsättning. I Haninge, Tyresö och Nynäshamn tillämpas också ett system med fast och
Exempelvis Hässleholms kommun och Piteå kommun.
Enligt en intervju med NNR är detta ett viktigt inslag i den s.k. Rättviksmodellen, som förutom efterhandsbetalning som grundbult även bygger på principen om riskstyrd tillsyn
13 Prop 2009/10:125, sida 152.
11
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rörlig avgift, men i dessa kommuner kopplas den rörliga avgiften tydligt till tidsåtgången för den yttre tillsynen, vilket inkluderar både restid och tiden på plats hos
näringsidkaren.14 I dessa tre kommuner finns vidare bestämmelser om att den fasta
avgiften ska betalas som förskott, och att avgiftens rörliga del ska betalas i efterskott. Enligt Näringslivets Regelnämnd tillämpas idag efterhandsbetalning för tillsynen av serveringstillstånd i elva av landets kommuner, och avgiftsstrukturer med
inslag av efterhandsbetalning i cirka 20 av landets kommuner.15
2.1.5

Företagen upplever otydlighet i vad tillsynsavgiften avser

De branschorganisationer16 och branschföreträdare17 som Ramboll har intervjuat
framhåller att företag både inom detaljhandeln och utskänkningsnäringen upplever
att det råder otydlighet i vad tillsynskostnaderna motsvarar. Företagen upplever
ofta att de betalat för tillsyn som inte utförs och att avgiften inte motsvaras av en
motprestation. Enligt ESV:s definition av avgift ska den motsvara ersättning för direkta motprestationer av det allmänna.18
Branschen menar att det är särskilt svårt att förstå vad motprestationen är när
kommunerna tar ut en avgift, även om tillsynsbesök under året uteblir. Om kommunen exempelvis aviserar att nästa tillsynsbesök hos ett visst företag är om tre år,
men fakturor för tillsyn trots detta dyker upp varje år, så kan det skapa frustration
hos företagen. Det är således ett problem att företagen inte förstår att kommunen
sprider avgiften på flera år. Även företrädare för Kommunala Alkoholhandläggares
Förening (KAF), Länsstyrelsen Örebro19 och Länsstyrelsen Blekinge har i intervjuer
visat en förståelse kring denna problematik. Samtliga intervjuade anser att kommunerna som helhet kan förbättra sitt arbete med att skapa större tydlighet gentemot
företagen beträffande syftet och arbetet med tillsynen av tobaksförsäljning och serveringstillstånd.
Branschföreträdare menar att problemet kring otydlighet i förlängningen kan skapa
osämja mellan företagen och tillsynsmyndigheterna, och möjligen även medföra att
företagens förtroende för offentliga institutioner minskar. Till problembilden hör
också att företagen kan uppleva att tillsynsbesöken snarast fokuserar på kontroll
och att leta efter fel, snarare än dialog och rådgivning som hjälper företagen att göra
rätt.

Taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
15 Intervju med NNR 2020-05-27. I intervjun framkommer att NNR inom kort kommer att
släppa en ny rapport om tillsynshantering och tillsynsavgifter.
16 Visita, Svensk Dagligvaruhandel och Convenience Stores Sweden.
17 Näringslivets Regelnämnd.
18 Ekonomistyrningsverket 2014:17 ”Att avgränsa avgifter – kartläggning och probleminventering”.
19 Respondenten är involverad i SLATT (”Sveriges länsstyrelser utvecklar alkohol-och tobakstillsynen”).
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2.2 Förenklingsförslag
Det råder betydande variation både sett till vilka typer av tillsynsavgifter som kommunerna tillämpar för tillsynen av tobakshandlare och tillsynen av serveringstillstånd. Utifrån den samlade problembilden som framkommit föreslås att avgifter för
tillsyn av handel20 med tobaksvaror samt för tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd bör ske genom efterhandsbetalning.
Förslag: Avgiftshanteringen för kommunernas tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd och kommunernas tillsyn av detaljhandel med tobaksvaror bör ske
genom efterhandsbetalning.
Det förordas även att kommunerna i högre utsträckning bör tillämpa rörliga avgifter, med koppling till omfattningen av det yttre tillsynsarbetet som bedrivs hos
verksamhetsutövaren. Den rörliga avgiften kan vara utformad enligt schablonprincip i någon form eller med koppling till den faktiska handläggningstiden för
yttre tillsyn. Som tillägg till den rörliga avgiften kan företagen beläggas med en
fast avgift som motsvarar kostnaden för kommunens inre arbete med tillsyn.
Detta omfattar till exempel tillsynsmyndighetens arbete med kontrollplanering,
bevakning och vidareutbildning.
Syftet med förenklingen ligger i att det ska bli tydligare vad företagen betalar för.
Förslagen syftar alltså till att tillsynsavgiften tydligare ska ställas i relation till en
motprestation. Sett till både den rörliga och den fasta avgiften bör företagens betalning ske i form av efterhandsbetalning. Detta kan till exempel ske genom en
samlad faktura med fasta och rörliga avgifter i slutet av året, eller en faktura för
fast avgift vid slutet av året och en faktura som skickas till företagen efter att tillsynsbesök har genomförts.
2.2.1 Om förslaget
Förslaget om efterhandsbetalning syftar till att förenkla för företagarna med tillstånd, men omhändertar inte hela problembilden med varierande avgiftssystem och
skillnader i taxor, varför det kan finnas anledning att överväga fler förenklingsinsatser. Vidare kan det finnas utmaningar att få kommunerna att följa uppmaningen om
efterhandsbetalning eftersom beslutet omfattas av det kommunala självstyret.
Vi bedömer att förslaget om efterhandsbetalning inte har några alkoholpolitiska
konsekvenser. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller
näringspolitiska bör de alkoholpolitiska ha företräde (regeringens proposition
2009/10:125). Med alkoholpolitiska olägenheter menas att en etablering av ett serveringsställe med utskänkningsrättigheter eller utökad rätt till utskänkning riskerar att medföra samhälleliga problem. Dessa kan vara av social, alkoholpolitisk eller
ordningsmässig art. 21

Förslaget avser tillsyn inom detaljhandeln.
Kumla kommun (2011) Taxa samt riktlinjer för serveringstillstånd i Kumla kommun samt
Riktlinjer för kommunens tillsyn av folköl (klass II).
20
21

2.3 Samhällsekonomisk analys
Nedan redovisar vi en samhällsekonomisk analys av förenklingsförslaget om efterhandsbetalning.
2.3.1

Samlad bedömning

Vi bedömer att förslaget har en begränsad samhällsekonomisk effekt. De huvudsakliga konsekvenserna av förslaget utifrån ett företagsperspektiv är att kommunernas
avgifter för tillsyn av handel med tobaksvaror och tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd i högre utsträckning kommer att präglas av transparens och tydlighet.
Detta genom att förslaget leder till att stärka kopplingen mellan avgifter för tillsyn
och kommunernas faktiska tillsyn av verksamhetsutövaren (motprestation). I förlängningen kan detta bidra till att stärka förtroendet mellan kommuner och näringsidkare.
Under antagandet att kommunerna lägger över sina omkostnader för tillsynsarbetet på företagen,22 uppskattar vi att företagen kan riskera att beläggas med höjda
avgifter i de kommuner som övergår från ett system med fasta avgifter och förskottsbetalning. Med andra ord utgår vi ifrån att ökade kostnader som uppstår hos
kommunen täcks genom förhöjda avgifter hos företagen. Vi genomför beräkningarna nedan som ett räkneexempel separat för tillståndsinnehavare av stadigvarande serveringstillstånd respektive tillstånd för handel med tobaksvaror. De samlade årliga samhällskostnaderna för förslaget bedöms uppgå till 1,9 – 5,1 miljoner kronor.
I tabell 3 nedan sammanfattar vi vår uppskattning av de kvantifierade effekter förslaget förväntas medföra. Under tabellen listar vi övriga effekter som vi uttrycker i
kvalitativa termer, och som vi inom ramen för konsekvensanalysen inte har uppskattat i monetära termer.
Tabell 3. Sammanfattande bedömning av förenklingsförslaget – kvantifierade effekter
Företagen
Stadigvarande serveringstillstånd: total årlig kostnadsökning vid högt scenario
Stadigvarande serveringstillstånd: total årlig kostnadsökning vid lågt scenario
Tillstånd för handel med tobaksvaror: total årlig kostnadsökning vid högt scenario
Tillstånd för handel med tobaksvaror: total årlig kostnadsökning vid lågt scenario
Uppskattad total årlig kostnadsökning av förenklingsförslaget
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I enlighet med självkostnadsprincipen för kommunernas tillsynsarbete.

2 600 000 kr

1 000 000 kr

2 500 000 kr

900 000 kr

1,9 – 5,1 mnkr

Not: Kostnaden av förslaget beräknas under antagandet att kommunernas samlade omkostnader för
tillsyn läggs över på företagen, enligt självkostnadsprincipen. Kostnadssiffrorna är således en spegelbild av vilka kostnadsökningar som förväntas uppstå för kommunernas administration av tillsynsavgifter. Vidare görs beräkningar under antagandet att 80 procent av landets kommuner börjar tillämpa
avgifter i enlighet med förslaget. Vid ett antagande om 40 procent, bedöms de totala kostnadsökningarna istället uppgå till hälften, det vill säga 1 – 2,5 mnkr.

Vi bedömer även att förslaget kan leda till följande konsekvenser:


Företag som bedriver verksamheter utan anmärkningar kan få betala
mindre. Ett avgiftssystem med en rörlig avgift som kopplas till kommunens
yttre tillsynsarbete hos verksamhetsutövare, leder till att vissa företag får
betala mindre än andra. Kort sagt bör förslaget leda till att skötsamma verksamheter får en lägre nettokostnad för tillsyn, medan företag som kräver
förhöjd tillsyn får stå för större kostnader. En möjlig synergi som kan uppstå av denna effekt kan vara att incitamenten till att undvika anmärkningar
stärks, vilket då leder till lägre tillsynskostnader för verksamhetsutövare.



Kostnader för tillsyn riskerar att bli mer oförutsägbara för företagen.
Med ett avgiftssystem präglat av efterhandsbetalning och rörlig tillsynsavgift, följer att kostnaderna för kommunens tillsyn kan bli mer oförutsägbar.
Detta till följd av att betalningen för tillsyn kan ske mer sällan, alltså mer
sällan än en gång per år givet att tillsyn av verksamhetsutövare inte alltid
sker årligen. Oförutsägbarheten kan också uppstå till följd av att omfattningen av kommunens yttre tillsyn, räknat i timmar, kan variera från ett år
till ett annat.



Förslaget kan leda till mindre variation mellan kommunernas genomsnittskostnader för tillsyn som läggs på verksamhetsutövare. Genom
uppskattningar bedömer vi att de genomsnittliga tillsynskostnaderna varierar i högre utsträckning bland kommuner som tillämpar fast årlig avgift.
Detta gäller under antagandet att den genomsnittliga tiden som läggs på tillsyn av verksamhetsutövare varierar från 2,5 till 4,5 timmar i kommunerna.
Dessa uppskattningar menar vi ger en indikation på att skillnader i genomsnittliga tillsynskostnader mellan kommuner kan minska något vid ett införande av förenklingsförslaget.



Förslaget kan påverka kommunernas dialogarbete med verksamhetsutövarna. En övergång från fasta årsavgifter för kommunernas tillsyn av
verksamhetsutövare kan riskera skapa minskad vilja för dialog bland näringsidkare, om dessa sedan debiteras för tidsåtgången för dialogen. Vid intervjuer med KAF och Länsstyrelsen Örebro framkommer att detta i förlängningen också kan påverka tillsynshandläggarnas arbetsmiljö, givet den hotbildsproblematik som finns inom yrket.

2.3.2

Konsekvenser för företag

Den nytta som uppstår för företagen handlar om en ökad tydlighet och transparens
beträffande kommunernas avgifter för tillsyn, vilket i sin tur bidrar till ett ökat förtroende till kommunernas tillsyn. Utifrån ett företagsperspektiv bedömer vi att
andra kostnader och nyttor av förslaget är negligerbara. En ökad upplevd transparens och förbättrat förtroende bland företagen för myndigheternas arbete kan vara
en potentiell synergieffekt av förslaget på längre sikt, som till exempel kan främja

regelefterlevnad bland företagen och förbättra dialogen mellan offentlig verksamhet och näringslivet, men huruvida dessa effekter uppstår och i vilken omfattning är
i skrivande stund osäkert.
Enligt branschorganisationerna Visita, Svensk Dagligvaruhandel och Convenience
Stores Sweden, men också enligt näringslivsrepresentanterna Svenskt Näringsliv
och Näringslivets Regelnämnd, är just tydlighet och en förbättrad koppling till en
motprestation kärnan i förslaget. När bransch- och näringslivsföreträdare fick frågan om förändringen anses vara viktig även under ett hypotetiskt scenario att förändringen skulle leda till ökade priser för tillsyn, kvarstod bland respondenterna
viljan att stå bakom den föreslagna förändringen. Respondenterna uppgav dock att
de anser att prishöjningar för tillsyn är problematiskt, givet att många företag inom
både utskänkningsnäringen och detaljhandel bedriver verksamheter med låga marginaler.
2.3.2.1 Vi gör bedömningen utifrån scenariot att samtliga kommuner som idag tillämpar
fast årlig avgift istället övergår till fast och rörlig avgift med efterhandsdebitering

Vår bedömning baseras på scenariot att samtliga kommuner som idag som tillämpar fast avgift istället övergår till att tillämpa ett avgiftssystem med efterhandsbetalning, med inslag av rörliga tillsynsavgifter. Vi använder detta scenario både för
en beräkning som gäller för både tillsyn av tillstånd för detaljhandel med tobak och
stadigvarande serveringstillstånd.
Som utgångspunkt för beräkningen gör vi antagandet att 80 procent av kommunerna idag tillämpar fast avgift med förskottsbetalning. Detta är en liten uppskrivning från siffran på 78 procent som gäller för tillsynen av handel med tobaksvaror.
Genom att tillämpa en andel på 80 procent, gör vi alltså en liten uppskrivning av andelen som vi bedömer tillämpa fasta årsavgifter för tillsynen av stadigvarande serveringstillstånd. Vi grundar bedömningen på information som har framkommit under intervjuer, att kommunernas socialnämnder i högre utsträckning ansvarar för
tillsynen av stadigvarande serveringstillstånd. Det framkommer vidare att socialnämnder i högre utsträckning än miljönämnder använder fasta årsavgifter för betalning av tillsynsavgifter.
Tabell 4. Kommunernas socialnämnder tillämpar i högre utsträckning fasta årsavgifter för tillsyn.
Timtaxa (kr/h)

Årlig avgift

Ingen avgift

Totalt

Miljönämnd eller motsvarande

25,0%

69,0%

6,0%

100,0%

Socialnämnd eller motsvarande

2,2%

91,1%

6,7%

100,0%

Källa: Länsstyrelsernas enkät Uppföljning av implementeringen av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Beräkningsantagandet om att 80 procent av landets kommuner övergår till det föreslagna avgiftssystemet innebär i absoluta tal att 232 av landets 290 kommuner
alltså börjar tillämpa ett nytt avgiftssystem. Med andra ord baseras våra beräkningar på ett antagande om att 232 kommuner övergår från fasta årliga avgifter till
ett avgiftssystem med fast och rörlig tillsynsavgift med efterhandsbetalning.

2.3.2.2 22 500 tillståndsinnehavare skulle omfattas av förenklingsförslaget

Vi uppskattar att det fanns 13 750 tillstånd för att sälja tobak inom detaljhandeln år
2019. Siffr an är uppskattad utifrån Länsstyrelsernas enkät Uppföljning av implementeringen av lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.23 Antalet stadigvarande serveringstillstånd uppgick till cirka 14 400 i den 2 juni 2020. 24 Fördelat
över företag, innehavs dessa 14 400 stadigvarande serveringstillstånd av cirka
11 300 företag.

Efter som vi antar att 80 procent av kommunerna övergår till en annan betalningsmodell innebär vårt beräkningsscenario att:
cir ka 11 500 ti llståndsinnehavar e av stadi gvar ande ser ver ingstillstånd skulle påverkas av förslaget.
cir ka 11 000 ti llståndsinnehavar e av ti llstånd för handel med tobaksvar or skulle påverkas av förslaget.
Sett till både stadigvarande serveringstillstånd och tillstånd för handel med
tobaksvaror innebär vårt beräkningsscenario att totalt ci r ka 22 500 tillståndsinnehavar e skulle påverkas av förslaget.
2.3.2.3 Räkneexempel: företagens kostnad för kommunernas tillsyn kan öka till följd av
förslaget

En möjlig följd av förslaget kan vara att kommunerna beläggs med en ökad administration kopplat till tillsynsavgifter. Resultatet av en sådan ökning bör innebära
att kommunernas avgifter för tillsyn således också höjs, då principen för kommunernas avgifter i hög grad styrs av självkostnadsprincipen.

Det totala antalet anmälda försäljningsställen av tobaksprodukter (uppskattning för antalet tillståndsinnehavare för tobakshandel) i de 151 kommunerna uppgick sommaren 2019
till 7 163. Vi multiplicerar sedan denna siffra med faktorn antalet kommuner som besvarat
enkäten dividerat med antalet kommuner i Sverige. Resultatet av beräkningen blir 13 756
tillståndsinnehavare.
24 Statistiken är hämtad från Folkhälsomyndighetens system Alkoholregistret och avser stadigvarande tillstånd för spritservering, vin- och andra jästa alkoholdryckesservering,
starkölsservering, trafikservering, provsmakningstillstånd samt övriga tillstånd.
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Vid en intervju med KAF framfördes att förslaget om ett avgiftssystem med både
fast och rörlig avgift skulle kunna innebära att två debiteringsunderlag skickas per
företag och år, istället för ett samlat debiteringsunderlag. Vidare framförs att det
krävs att underlaget för avgiftens rörliga del räknas ut och dokumenteras för varje
företag som får tillsyn, givet principen att den rörliga avgiftsdelen varierar efter tillsynsbehovet hos verksamhetsutövaren. Vi bedömer dock att det inom ramen för
förslaget finns utrymme för att skicka företagen ett samlat debiteringsunderlag årligen, då som efterskottsbetalning, som inkluderar både avgiftens fasta och rörliga
del.
I fråga om administrativ tidsåtgång för att specificera och dokumentera den rörliga
tillsynsavgiften för varje verksamhetsutövare, och tidsåtgången för att potentiellt
skicka två istället för en faktura till företagen årligen, bedömer KAF att det finns
svårigheter med att göra en uppskattning då förutsättningarna typiskt skiljer sig
från en kommun till en annan. Förutsättningar som påverkar tidsåtgången kan exempelvis handla om hur verksamhetssystemet ser ut, till exempel om tillsynspersonerna har direktkoppling till ekonomisystem. I Hässleholms kommun behöver till
exempel debiteringar gå genom flera instanser vilket skapar merarbete på flera
ställen i den kommunala organisationen.
I Tabell 5 ställer vi upp ett räkneexempel där vi utgår ifrån ett antagande om att
ökade administrationskostnader för kommunen, till följd av förslaget, föranleder att
motsvarande avgiftsökningar för tillsyn läggs över på tillståndsinnehavaren. För
både tillsyn av stadigvarande serveringstillstånd och tillsyn av handel med tobaksvaror uppskattar vi en kostnadsökning per tillståndsinnehavare på ca 80 – 230
kr per år. Vi bedömer dock en ökning i det lägre spannet som mer trolig, givet att
förslaget inte nödvändigtvis behöver leda till ökad fakturering. Totalt sett bedömer vi genom räkneexemplet att kostnadsökningarna på tillsynsområdet stadigvarande serveringstillstånd kan uppgå till cirka 1,0 – 2,6 miljoner kronor
årligen, och cirka 0,9 – 2,5 miljoner årligen på tillsynsområdet tillstånd för tobakshandel. I våra beräkningar har vi utgått ifrån en timkostnad på ca
340 kronor, som baseras på en arbetsgivares uppskattade totalkostnad för en kommunanställd med bruttolön på 40 000 kr, och i tillägg en lokalkostnad per anställd
på 5 000 kr per månad. Vi bedömer att förslagets effekt på båda typerna av tillstånd tillsammans totalt sett uppgår till en årlig kostnad för företagen på 1,9 –
5,1 miljoner kronor.
Tabell 5. Räkneexempel, ökade tillsynskostnader för företagen till följd av ökad administration på kommunen
Serveringstillstånd:
högt scenario

Serveringstillstånd:
lågt scenario

Tobakshandel:
högt scenario

Tobakshandel:
lågt scenario

Antal tillståndsinnehavare

11 500

11 500

11 000

11 000

Tidsåtgång för ökad fakturering per tillståndsinnehavare

10 min

0 min

10 min

0 min

Specifikation etc. av rörlig avgift per tillståndsinnehavare

30 min

15 min

30 min

15 min

Uppskattad årlig totalkostnad,
totalt

2 600 000 kr

1 000 000 kr

2 500 000 kr

900 000 kr

Uppskattat ökad årlig kostnad per tillståndsinnehavare

230 kr

80 kr

230 kr

80 kr

2.3.2.4 Företag som bedriver verksamheter utan anmärkningar kan få betala mindre

Vid en övergång till ett avgiftssystem med fast och rörlig avgift med tydlig koppling
till den faktiska tidsåtgången för tillsynen som bedrivs hos verksamhetsutövaren, är
en trolig konsekvens att incitamentsstrukturen för att undvika anmärkningar
stärks. En tillståndsinnehavare25 som bedriver verksamhet utan betydande anmärkningar, och som därför kan tänkas ha ett lägre behov av kontinuerlig dialog
och tillsyn utifrån tillståndsmyndighetens perspektiv, bör i förlängningen tjäna på
rörliga tillsynsavgifter då kommunens omkostnader för tillsyn hos verksamheten är
relativt låga. Det omvända gäller i för verksamheter med högre nivåer av anmärkningar, som vid rörliga avgiftssystem behöver betala mer för tillsyn relativt sett.
Med en rörlig avgifts byggs således incitament in för att bedriva skötsamma verksamheter, där den faktiska nyttan av att sköta sig även märks av på fakturan som
skickas från kommunen. Rörliga avgifter kan med andra ord minska risken för så
kallad moralisk fara26, som uppstår då individer eller i detta fall verksamhetsutövare inte fullt ut drabbas av sitt eget handlande.
2.3.2.5 Förslaget kan leda till minskad variation i genomsnittskostnader för tillsyn mellan
kommunerna

För att undersöka prisvariationer för tillsyn mellan kommuner som tillämpar fasta
årsavgifter eller rörliga avgifter (kostnad per timma), har vi uppskattat företagens
genomsnittliga tillsynskostnader inom kommuner utifrån enkätsvar i Länsstyrelsernas enkät (2019) Uppföljning av implementeringen av lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter.
Under olika antaganden om antalet timmar som kommunerna lägger på tillsyn hos
tillståndsinnehavare27, bedömer vi att det bör råda en lägre variation mellan kommunernas genomsnittliga prisnivåer för tillsyn i kommuner som tillämpar rörliga
avgifter.
Vid antagandet att kommunerna lägger i 3,3 timmar (medelskattning) på årlig tillsyn av en tillståndsinnehavare, bedömer vi att prisbilden inom kommunerna bör
ligga omkring 2 500 kr i det lägsta fallet och omkring 5000 kr i det högsta fallet (Tabell 6). Detta kan jämföras med den faktiska variationen i tillsynskostnader bland
kommuner som tillämpar fast avgift, vilket sträcker sig från 800 kr i det lägsta fallet
till 8 700 kr i det högsta fallet. Även om vi låter antagandet om tiden som kommunen lägger på tillsyn variera från 2,5 timmar till 4,5 timmar, så bedömer vi att variationen i pris bland kommuner som tillämpar rörlig avgift rör sig mellan 1 900 kr
(lägsta uppskattade genomsnittskostnad för tillsyn i en kommun beräknat enligt
vår låga skattningsmetod) och 6 600 kr (högsta uppskattade genomsnittskostnad
för tillsyn i en kommun beräknat enligt vår höga skattningsmetod).
Sammanfattningsvis bedömer vi att våra uppskattningar om lägre variation i genomsnittskostnader för tillsyn i kommuner som tillämpar rörliga avgifter, i stort
sett kan härledas till att det råder relativt sett låga variationer i timtaxa i kommuner

Antingen av stadigvarande serveringstillstånd eller av handel med tobaksvaror.
Moralisk fara kallas vanligen för moral hazard i nationalekonomisk teori.
27 I exemplet utgår vi ifrån tillstånd för handel med tobaksvaror.
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som tillämpar rörlig avgift. Genom enkätsvaren framkommer att den lägsta tillämpade timtaxan är 750 kr per timma medan den högsta tillämpade timtaxan är 1475
kr per timma. Detta kan åter jämföras med lägsta fasta årsavgiften på 800 kr och
den högsta på 8 700 kr. Det krävs alltså det finns stora skillnader mellan kommunerna i antalet timmar som läggs på tillsynen av verksamhetsutövare, för den genomsnittliga kostnaden för tillsyn ska variera i högre utsträckning i kommuner som
tillämpar en rörlig timtaxa.
Tabell 6. Uppskattning av företagens kostnader för tillsyn av tobaksförsäljning, vid
rörlig eller fast avgiftstyp.
Uppskattad företagskostnad för tillsyn vid rörlig
avgift (tobak)
Fördelning mellan
kommuner i Sverige

Låg skattning

Medelskattning

Hög skattning

Företagskostnad för tillsyn vid
fast avgift (tobak)
Faktiska kostnader

Genomsnitt

2 427 kr

3 231 kr

4 369 kr

Lägsta

1 875 kr

2 496 kr

3 375 kr

3 550 kr
800 kr

25: percentilen

2 280 kr

3 035 kr

4 104 kr

1 968 kr

Medianvärde

2 393 kr

3 185 kr

4 307 kr

3 400 kr

75:e percentilen

2 531 kr

3 370 kr

4 556 kr

5 000 kr

Högsta

3 688 kr

4 909 kr

6 638 kr

8 704 kr

2.3.2.6 Kostnader för tillsyn riskerar att bli mer oförutsägbara för företagen

I större kommuner innebär ett system med ökat inslag av rörliga avgifter och efterhandsdebitering sannolikt att färre verksamheter tvingas dela på kommunernas
kostnad för tillsyn ett givet år. Detta givet att tillsynen inte nödvändigtvis sker varje
år, vilket är fallet både sett till tillsynen av stadigvarande serveringstillstånd och
tillsynen av handel med tobaksvaror.28 Detta kan innebära en relativt högre tillsynsavgift under år som yttre tillsynen hos verksamhetsutövaren faktiskt genomförs.
2.3.3

Konsekvenser för kommunerna

Som framgår av räkneexemplet bedöms kommunernas åtagande för administration
av tillsynsavgifter öka till följd av förenklingsförslaget. Ett avgiftssystem med rörliga avgifter och efterhandsbetalning förutsätter kommunernas specificerar vilka
omkostnader som berör tillsynen av en specifik tillståndsinnehavare. Det förutsätter alltså att kommunen dokumenterar och bokför tidsåtgången för varje tillsynsärende, och möjligen även administrerar ett ökat antal fakturor, vilket vi i räkneexemplet bedömer uppgå till mellan 15 och 45 minuter i ökad tidsåtgång för varje
verksamhetsutövare. Om vi utgår ifrån att den ökade administrativa tidsåtgången i
kommunen uppgår till cirka 30 minuter för varje tillståndsinnehavare29 inom kommunen, och det totala antalet tillståndsinnehavare uppgår till cirka 50 stycken, innebär det att kommunens administration av tillsynsavgifter ökar med 25 timmar på
ett år.

Framkommer i intervjuer med KAF.
Både innehavare av stadigvarande serveringstillstånd och tillstånd för handel med tobaksvaror.
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Utifrån självkostnadsprincipen har vi dock uppskattat att den ökade administrationskostnaden för tillsyn kommer att motsvaras av förhöjda tillsynsavgifter för företagen. Detta innebär således att den förväntade ökningen i administrativ börda
hos kommunen teoretiskt täcks upp genom ökade avgiftsintäkter från företagen.
2.3.3.1 Rörliga avgifter och efterhandsbetalning kan påverka tillsynsmyndigheternas dialogarbete med företagen

I intervju med KAF framfördes en generell oro om att rörlig avgift med efterhandsdebitering, då exempelvis som timdebitering, kan leda till negativa konsekvenser
för tillsynspersonernas förmåga att föra konstruktiva dialoger med verksamhetsutövare. Med en rörlig avgift menade respondenten följer ett minskat incitament
bland företagen att föra dialog, eftersom detta tar tid i anspråk och således riskerar
öka att kostnaden för kommunens yttre tillsyn hos verksamhetsutövaren.
Vidare påpekade KAF att det är särskilt viktigt att hålla i åtanke den hotbild som
kan finnas mot tillsynshandläggare. Detta påpekas även i intervju med Länsstyrelsen Örebro (intervjupersonen är också involverad i projektet SLATT). Eftersom rörlig avgift kan påverka tillståndsinnehavares vilja till att föra dialog med tillsynshandläggare, då detta kan innebära ökade tillsynskostnader för till följd av ökad
tidsåtgång för tillsyn, kan ett rörligt avgiftssystem möjligen öka risken för friktion
mellan företag och kommunen. Detta kan i synnerhet innebära ett ökat problem i de
fall där verksamhetsutövare tar till hot. Vid en intervju med Näringslivets Regelnämnd framgick att det finns en förståelse för denna problematik, men intervjupersonen påpekade därtill att detta bör ses som polisiära angelägenheter och bör därför inte utgöra en grund för beslut som påverkar en stor majoritet av skötsamma
näringsidkare.

3 Kör- och vilotider
Förordningen om kör- och vilotider samt färdskrivare syftar till att säkerställa en
sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn, ge förarna en god social
situation och bidra till en ökad trafiksäkerhet.30 Nedan redogör vi för problembilden för kör-och vilotider och de förslag som tagits fram i samband med Förenklingsresan. Vi genomför sedan en samhällsekonomisk analys av förslaget om att införa ett sanktionssystem med möjlighet till varning.

3.1 Problembeskrivning
Från 2012 och fram tills 2019 har en stor förbättring av regelefterlevnaden noterats
för kör- och vilotider vad gäller godstransporter. 2012 var efterlevnaden
51 procent, 2015 67 procent och 2019 71 procent. Svenska företags regelefterlevnad var 80 procent år 2019.31 Samtidigt som regelefterlevnaden har ökat upplever
åkeri- och transportnäringen att regelverket för kör-och vilotider är komplext och
svårtolkat. I synnerhet anser de att det är Transportstyrelsens tillämpning av regelverket som är grundproblemet i komplexiteten. Detta har resulterat i en oförutsägbarhet för åkeri-och transportnäringen som i vissa fall måste driva processer i domstol och invänta domslut för att få kvitto på hur tillämpningen av lagen ska ske.
Detta medför i sin tur kostnader för såväl företagen som Transportstyrelsen och
domstolsväsendet. Branschföreträdare menar särskilt att sanktionsbestämmelserna drabbar seriösa företag som vill göra rätt för sig.
Regeringen beslutade i slutet av 2017 om ett nytt sanktionssystem som började
gälla den 1 mars 2018.32 Bland annat halverades sanktionsavgiften för mindre och
allvarliga överträdelser, medan sanktionsavgiften för mycket allvarliga och synnerligen allvarliga överträdelser differentierades. I vissa fall sänktes de och i vissa fall
höjdes de. Den sammanlagda sanktionsavgiften ändrades till att som mest uppgå till
800 000 kronor eller en procent av årsomsättningen, jämfört med tidigare gräns på
200 000 kronor eller tio procent av årsomsättningen.33 Transportstyrelsen har därtill ändrat sin tillämpning av regelverket när det gäller flytt av fordon för kortare

Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. och Transportstyrelsen (2020) Företagskontroll av kör- och vilotider, se: https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Kor--och-vilotider/Foretagskontroll-av-kor--och-vilotider/
(hämtad 2020-06-06).
31 Transportstyrelsen (2019) Tillståndsmätning 2019, Kontroll av regelefterlevnad inom yrkestrafik på väg avseende godstransporter samt mätning av sociala villkor bland lastbilsförare, Dnr TSG 2017–3925.
Några av de personer vi har intervjuat har påpekat att denna statistik kan delvis förklaras av
förändrad tillämpning hos Transportstyrelsen. En intervjuperson nämnde att det kan bero
på att sanktionsavgifterna har blivit högre med tiden.
32 Sveriges Riksdag, Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU11, Yrkestrafik och taxi, se:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/yrkestrafik-ochtaxi_H601TU11/html (hämtad 2020-06-06).
33 Se Sveriges Riksdag, Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU11, Yrkestrafik och taxi, se:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/yrkestrafik-ochtaxi_H601TU11/html (hämtad 2020-06-06) samt Transportstyrelsen (2015) Utvärdering av
kör-och vilotider - Tillämpning och sanktionering vid kontroll av kör- och vilotider, Dnr: TSG
2014-1361.
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sträckor, där förflyttningen inte har skett på en för allmän trafik upplåten väg, som
exempelvis inhägnade parkeringsplatser, terminalområden, företagets eget område
för uppställning av fordon och så vidare. Även en “oskälighetsbestämmelse” infördes som innebär en möjlighet att bortse från handhavandefel. Handhavandefel förekommer när det är tydligt att ett företag eller en chaufför omedvetet gjort fel.
Branschföreträdare från transport-och åkerinäringen menar att denna bestämmelse sällan har använts sedan införandet.34 Av de 431 kontroller som utfördes
2018–19 tillämpades oskälighetsbestämmelsen sju gånger (motsvarande två procent av fallen).35 Branschföreträdare från transport-och åkerinäringen menar att
bestämmelsen alltför sällan har använts sedan införandet.36
Branschens synpunkter på de existerande regelverken kan delas in i fyra övergripande problemområden. Ett femte område (sista punkten) har enbart framförts av
Bussföretagen:


Regelverket upplevs som komplext och svårtolkat och det är svårt att förstå
hur Transportstyrelsen tillämpar reglerna



Rådgivningen och vägledningen kring regelverket är otillräcklig



Avsaknad av möjlighet att få en varning innan sanktionsavgifter beslutas



Systemet är administrativt tungt och en stor bevisbörda läggs på företag och
enskilda förare



Det är problematiskt att regelverket inte skiljer mellan olika transportverksamheter

3.1.1

Regelverket upplevs som komplext och svårtolkat och det är svårt att förstå hur Transportstyrelsen tillämpar reglerna

Enligt branschen (Transport- och Åkeriföretagen) är det svårt för företagen att veta
hur regelverket ska tolkas samtidigt som det saknas tillräcklig vägledning från
Transportstyrelsen om hur regelverket ska tillämpas. Sammantaget leder detta till
att transportföretagen gör sig skyldiga till upprepade handhavandefel vid främst
dokumentering i färdskrivare och därmed överträdelser av regelverket. Handhavandefelen, som oftast är enkla misstag, leder i sin tur till böter vid en vägkontroll
(som utförs av Polismyndigheten) eller en sanktionsavgift vid en företagskontroll
(som utförs av Transportstyrelsen).
De delar av regelverket, där tillämpningen upplevs som särskilt problematisk är
oklarheter i hur och när dokumentering ska ske i färdskrivare. Något som därutöver

Detta har framkommit både i intervjuer med branschföreträdare från Åkeriföretagen och
Transportföretagen, samt under workshops utförda av Tillväxtverket med branschföreträdare från Åkeriföretagen och Transportföretagen.
35 Baseras på beräkningar gjorda av Ramboll. Data erhållen från Transportstyrelsen.
36 Detta har framkommit både i intervjuer med branschföreträdare från Åkeriföretagen och
Transportföretagen, samt under workshops utförda av Tillväxtverket med branschföreträdare från Åkeriföretagen och Transportföretagen. Enligt en intervjuperson på Transportstyrelsen utgör antalet gånger oskälighetsprincipen använts inte en indikator för hur mer flexibel tillämpningen har blivit. Detta då valet av de företag som åker på en företagskontroll baseras på en algoritm med syftet att hitta de oseriösa företagen som försöker fuska. I teorin
innebär detta att antalet gånger oskälighetsprincipen tillämpas bör vara nära noll.
34

försvårar tillämpningen, och som både branschföreträdare och Transportstyrelsen
är eniga om, är att färdskrivarna är tekniskt komplicerade, vilket försvåras av att
färdskrivarna kommer i olika tekniska utföranden. 37 Det råder också oklarhet i när
avvikelser från regelverket är tillåtet, vilket också resulterar i handhavandefel och
därmed överträdelser och i slutändan sanktionsavgifter. Oklarheterna förorsakar
därutöver en betungande och kostsam administration för transportföretagen, vilket
beskrivs mer i detalj längre ned.
3.1.2

Otillräcklig rådgivning och vägledning kring regelverket

Företagen upplever att det är svårt att få rådgivning och vägledning i hur regelverket ska tillämpas. Det finns viss information om kör- och vilotider och färdskrivare
på Transportstyrelsens webbplats, men branschen upplever den som otillräcklig,
även om vissa förbättringar har gjorts över tid. Eftersom det är svårt att veta hur
reglerna ska tolkas och tillämpas ser branschen sig tvingad att driva processer i
domstol och invänta domslut för att få kvitto på hur reglerna ska tolkas. Domstolsprocesserna medför kostnader för såväl företagen som för Tranportstyrelsen och
domstolsväsendet.
Det finns ett önskemål från branschen om att Transportstyrelsen får ett uppdrag att
vara rådgivande och vägledande avseende tillämpningen av regelverket. Mer konkret vill branschen se att Transportstyrelsen på sin webbplats tillhandahåller mallar för hur och när man ska utföra dokumentering i färdskrivare, tar fram en frågebank (FAQ) och tillhandahåller frågeformulär, där transportföretagen kan ställa frågor till sakkunniga handläggare på myndigheten. Detta skulle, enligt branschen, ge
de transportföretag som vill göra rätt, bättre förutsättningar och möjligheter att
göra så. Förutsägbarheten i tillämpningen blir också bättre och därmed även rättssäkerheten.
3.1.3

Sanktionsbestämmelserna bygger på att sanktionsavgifter utdöms direkt
utan föregående varningar och förelägganden
Vid kontroller kan Transportstyrelsen antingen besluta om sanktionsavgift eller
”ingen åtgärd” när regler om kör-och vilotider eller färdskrivare inte efterföljs. Regelverket är konstruerat så att sanktioner döms ut direkt, oavsett om föraren har
begått ett misstag i form av handhavandefel eller om det handlar om systematiskt
fusk.
Branschen menar att ett varningssystem med uppföljande kontroller skulle medföra att seriösa företag som vill göra rätt för sig (men gör sig skyldig till ofrivilliga
handhavandefel) slipper drabbas av de hårda sanktionsbestämmelserna. Både
branschen och Transportstyrelsen är eniga om att det ofta är relativt enkelt att
skilja på seriösa och oseriösa företag.
Fördelarna med ett varningssystem är att det ger transportföretagen bättre förutsättningar att förstå hur regelverket fungerar, hur det ska tillämpas och vad som
måste åtgärdas. Det skulle vidare förbättra dialogen mellan Transportstyrelsen och

Regelverket skiljer sig även beroende på vilken typ av färdskrivare fordonet använder sig
av (Transportstyrelsen (2019) Vägledning vid tillämpning av kör-och vilotider. Se
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/yrkestrafik/kor-och-vilotider/vagledning-vid-tillampning-av-kor--och-vilotider-6.0.pdf, hämtad 2020-06-05).
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transportföretagen och ge incitament till att faktiskt åtgärda brister när transportföretagen, med en förbättrad förståelse, inte längre skulle uppleva situationen som
hopplös. De för företagen så kostsamma sanktionsavgifterna skulle också utebli i
många fall.
3.1.4

Branschen menar att systemet är administrativt tungt och en stor bevisbörda läggs på företag och enskilda förare
Det är allmänt vedertaget att regelverket bygger på en omvänd bevisbörda. 38 Det
innebär att det är upp till företaget att visa att de inte gjort överträdelser mot lagen,
snarare än att det är upp till Transportstyrelsen att bevisa att överträdelser skett.
Idag används pappersremsor från färdskrivare för att dokumentera avvikelser mot
kör- och vilotidförordningen. Pappersremsorna utgör bevismaterial för att påvisa
att avvikelsen är tillåten enligt regelverket. Om föraren har avvikit mot regelverket
måste hen skriva ut en remsa och ange skälen till avvikelsen på remsan. Men det
finns vissa sammanhang då denna dokumentation inte behövs och branschen (Åkeriföretagen och Transportföretagen) pekar på att undantagen här inte är helt tydliga (på grund av Transportstyrelsens tillämpning och det svårtolkade regelverket).
Exempelvis menar branschföreträdarna att det finns oklarheter kring när det är tilllåtet att ta ut färdkortet ur färdskrivaren utan att detta behöver dokumenteras, och
när det är tillåtet att köra en kortare sträcka, trots att körtiden har överskridits.39
Sammantaget, menar branschföreträdare, utgör oklarheterna i regelverket, hur det
ska tolkas och tillämpas en källa till än mer betungande administration för företagen.
Dokumentationstillfället sker vanligtvis i lastbilen eller bussen och utskriften görs
direkt från färdskrivaren. Det innebär att chaufförerna behöver skriva ut remsorna
och ge dessa till arbetsgivaren. Branschen anser att regelverket ligger efter den digitala utvecklingen, och att detta system bör digitaliseras.40
I syfte att förenkla dokumenteringen och minska den administrativa bördan för företagen, liksom minska förekomsten av handhavandefel och inte minst kostnaden
till följd av sanktionsavgifter har branschen framfört ett förslag om att det ska vara
tillåtet att låta ett fordon gå en kortare sträcka utan att det betraktas som sanktionsgrundande. Förslaget från branschen är att den tillåtna sträckan skulle vara
2 km per dygn, vilket, enligt branschen skulle medföra att en stor del av överträdelserna (80–90%) och därmed kostnaderna till följd av sanktionsavgifter försvinner.
En stor del av den administrativt betungande dokumenteringen i och utskrifter av
remsor från färdskrivare skulle därmed också försvinna. Färdskrivaren registrerar
sträckan, tiden för förflyttningen och fordonets genomsnittshastighet, vilket gör det
enkelt att urskilja kortare förflyttningar på terminalen vid lastning/lossning, korta

Detta har lyfts av representanter från bland annat Åkeriföretagen, Transportföretagen
och Transportstyrelsen.
39 Transportföretagen lyfter fram ett exempel där det finns ett större svenskt bussföretag
som har 10 heltidstjänster som enbart arbetar med kör- och vilotidsfrågor, varav två enbart
arbetar med att dokumentera hur bussarna förflyttas i depå för tvätt och städ (vilket hör till
undantagen körning).
40 Tillväxtverket har funnit att det emellertid är oklart om ett beslut om digitalisering ryms
inom ramen för vad enskilda medlemsstater i EU får besluta om eller om ett gemensamt beslut måste fattas på EU-nivå. Enligt Åkeriföretagen handlar det ytterst om vad som avses
med ”remsa” och om en sådan kan vara digital.
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körsträckor till tvätthall/service osv. Hastigheten avslöjar vad som har gjorts med
bilen. Lösningen skulle också kunna tillämpas på buss. Transportstyrelsen ser dock
att nackdelen med ett sådant system skulle vara att det blir svårt att, vid sådana
kortare körningar, identifiera förare som bryter sin dygnsvila, det vill säga som bryter mot regelverket för kör- och vilotider.
3.1.5

Problematiskt att regelverket inte skiljer mellan olika transportverksamheter

Transportföretagen (Bussföretagen) anser att det är problematiskt att samma regelverk gäller för både person- och godstransporter, eftersom verksamheterna är
mycket olika. Regelverket är, enligt branschen, utformat och anpassat efter godstrafik och inte passagerartrafik, vilket gör det svårare för bussföretag att följa exempelvis när det gäller bestämmelserna för rast och vila. Om det exempelvis blir förseningar på vägen kan regelverket tvinga föraren att ta rast, även om bussen med passagerare snart är framme vid destinationen. Bussföretagen önskar därför att regeringen verkar för att EU:s regler för kör- och vilotider delas upp för åkare och bussföretag.

3.2 Förenklingsförslag
Förslag: Inför ett sanktionssystem med möjlighet att, per företagskontroll, få:





en varning
en varning med föreläggande om vite (där företaget föreläggs att åtgärda brister inom en viss tidsram)
en sanktionsavgift, eller
ingen åtgärd.

3.2.1 Om förslaget
Förslaget bygger på att Transportstyrelsen gör en övergripande bedömning per
kontroll kring huruvida ett företag bör åläggas en sanktion, en varning, en varning
med föreläggande om åtgärdande av brister, eller ingen åtgärd. Majoriteten av de
åtta sakkunniga vi intervjuat har lyft fram att ett sådant system troligen är önskvärt,
bland annat eftersom det ger en ökad flexibilitet vid tillämpningen. Men många har
även påpekat att det krävs en mer djupgående analys vad gäller den exakta utformningen. Ett alternativ till förslaget ovan där varningar utfärdas per kontroll, är att
utfärda varningar per enskild överträdelse. Men eftersom ett företag kan ha flera
hundra överträdelser anses detta inte som ett alternativ av några av de personer vi
intervjuat. Bland annat på grund av den administrativa börda som skulle hamna på
Transportstyrelsen.
3.2.2

Ytterligare förslag

Tillväxtverket har tagit fram ytterligare två förenklingsförslag som inte utreds vidare i denna rapport. Dessa är:


Transportstyrelsen får i uppdrag att bistå med rådgivning och vägledning
i hur förordningen om kör-och vilotider och färdskrivare ska tillämpas.
Bland annat genom att tillhandahålla mallar för hur företagen ska dokumentera



sina kör- och vilotider, ta fram en frågebank (FAQ) och tillhandahålla frågeformulär där transportföretagen kan ställa frågor till sakkunniga handläggare på
myndigheten.
Det blir tillåtet att flytta ett fordon 2 km per dygn utan att det ska vara
sanktionsgrundande. Färdskrivaren registrerar framförda kilometer, minuter
liksom genomsnittshastighet, vilket gör det enkelt att urskilja kortare förflyttningar på terminalen vid lastning/lossning, korta körsträckor till tvätthall/service osv. Tillväxtverket har funnit att detta skulle minska överträdelserna och
därmed även kostnaderna till följd av sanktionsavgifter.

3.3 Samhällsekonomisk analys
Nedan redovisar vi en samhällsekonomisk analys av förenklingsförslaget om ett
sanktionssystem för kör- och vilotider.
3.3.1

Samlad bedömning

Vi bedömer att den sammanvägda samhällsekonomiska effekten av förslaget är begränsad. Vi uppskattar att Sanktionsavgifterna minskar med 1–2 procent, motsvarande 0,2–0,4 miljoner per år. Effekten är liten eftersom det är få företag (omkring
200 eller färre än en procent) som genomgår en företagskontroll varje år.
Den huvudsakliga samhällsekonomiska effekten av förslaget är istället kvalitativ då
förändringen öppnar upp för bättre kommunikation och relation mellan Transportstyrelsen och företagen vilket ger företagen bättre förutsättningar att förstå hur regelverket fungerar, hur det ska tillämpas och vad som måste åtgärdas. På sikt kan
detta leda till att fler företag än de som genomgår en företagskontroll gynnas av förslaget. Vidare bedömer vi att förändringen kan minska stressen för yrkeschaufförer
som upplever dagens system som besvärande då ofrivilliga handhavandefel leder
till sanktionsavgifter om företaget väljs ut för en företagskontroll.
Vidare bedömer vi att förändringen innebär merarbete för Transportstyrelsen, varför Transportstyrelsens resurser behöver öka motsvarande 0,4–1,8 miljoner kronor. Samtidigt innebär de minskade sanktionsavgifterna för företagen en minskad
sanktionsintäkt för staten med motsvarande belopp (0,2–0,4 miljoner kronor).
Denna minskning motverkas av något minskade domstolskostnader motsvarande
0,1 miljoner (eftersom färre företagskontroller förväntas överklagas till domstol).
I
Tabell 7 nedan sammanfattar vi vår uppskattning av de kvantitativa effekter förslaget förväntas medföra för offentlig förvaltning samt för företagen. Under tabellen
listar vi övriga effekter som vi uttrycker i kvalitativa termer.
Tabell 7. Sammanfattande bedömning av förenklingsförslaget – kvantitativa effekter
Typ av samhällsekonomiskkonsekvens

Företagen41

Minskade sanktioner (transferering från stat till företag)

1–2% minskade sanktionskostnader
motsvarande ca 240 000 kr-420 000
kr.

Offentlig förvaltning
1–2% minskade sanktionsintäkter
motsvarande ca 240 000 kr-420 000
kr.

Sifforna ska tolkas som den totala kostnaden för samtliga företag som är föremål för en
företagskontroll under ett år.
41

Färre domstolsärenden

Bättre kommunikation
Sammantagen beräknad
samhällsekonomisk effekt

En kostnadsminskning med ca 50 000–
75 000 kr per år för TransportstyrelMinskade domstolskostnader med ca
sen och för domstolsväsendet, sam11–17%, motsvarande 110 000 kr –
manlagt ca 100 000 kr-150 000 kr för
440 000 kr.
staten.
Minskade resurser som går åt till att
försöka förstå regelverket. Beroende
på förbättringen sträcker sig kostnadsminskningen från 24 000 kr-140
000 kr per år.
0,4–1 miljoner kronor per år i
minskade kostnader

1–4 extra årsarbetskrafter krävs hos
tillsynsenheten som jobbar med Köroch Vilotidsfrågor hos Transportstyrelsen. Detta motsvarar ca 470 000 – 1
870 000 kr i ökade kostnader per år.
0,7–2,2 miljoner kr per år i minskade intäkter/ökade utgifter

Vi bedömer även att förslaget kommer innebära:


En bättre förståelse av regelverket och minskad stress. Givet att förslaget även innebär en bättre kommunikation från Transportstyrelsen kan det
leda till att fler företag bättre förstår tillämpningen av regelverket, vilket
kan ge ökade incitament att åtgärda brister. Det kan även leda till minskad
stress för yrkeschaufförer.



Att färre företag kan komma att kontrolleras. Detta beror på om uppföljande kontroller ingår i det tillsynskrav som faller under Transportstyrelsen
och om inga ytterligare resurser tillskrivs Transportstyrelsen.



Oförändrad påverkan på polisens vägkontroller på kort sikt. Över tid
kan förslaget innebära minskade böter som följd av att regelefterlevnaden
förbättras.



Att Transportstyrelsen kommer fortsatt ha goda förutsättningar för att
säkerställa regelefterlevnad. Vi bedömer att det på förhand är svårt för
ett företag att veta om en företagskontroll kommer resultera i en varning eller inte.

3.3.2 Konsekvenser för företagen
Förenklingsförslaget medför minskade sanktionskostnader och domstolskostnader
för företagen. Förslaget innebär även förbättrade möjligheter för vägledning och
stöd från Transportstyrelsen, vilket på sikt även innebär minskad stress för yrkeschaufförer. I slutet på 2018 omfattades minst ca 30 000 företag av regelverket i Sverige.42
3.3.2.1 Minskade sanktionskostnader för företagen

Ramboll bedömer att ett sanktionssystem med möjlighet till varning skulle leda till
minskade sanktionsavgifter för företagen, vilket motsvaras av en intäktsminskning

Regelverket täcker samtliga företag eller privatpersoner som har fordon över 3,5 ton samt
bussar oavsett vikt. Enligt Årsrapport för yrkestrafik, Analysform 2018 (framtagen av
Transportstyrelsen) fanns i slutet av 2018 17 000 företag med tillstånd att bedriva yrkesmässig godstrafik på väg, och lika många bussar. Vi antar att dessa fordon överstiger 3,5 ton.
Men regelverket gäller även för företag som inte omfattas av kravet på yrkestrafiktillstånd.
Vi har inte lyckats få tag på data över hur många dessa företag utgör.
Trots att privatpersoner också omfattas av regelverket bedömer vi att förslaget inte har en
effekt på dem eftersom Transportstyrelsens kontroller fokuserar på företag.
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för Transportstyrelsen. Hur stor minskningen skulle bli beror på tillämpningen av
det nya sanktionssystemet, dvs. vilka överträdelser som resulterar i varning respektive sanktion. Vi har tagit fram en uppskattning av minskningen med hjälp av antaganden kring hur sanktionssystemet kommer att tillämpas. Syftet är att illustrera
hur den sammanlagda sanktionsavgiften kan komma att påverkas av ett sanktionssystem med varningar.43
Vår uppskattning visar att förslaget kan leda till att cirka var sjätte (16 %) till var
tionde (11 %) kontroll kan resultera i varningar istället för sanktionsavgift. För företagen innebär det att de samlade sanktionsavgifterna minskar med mellan 1–2
procent om mindre allvarliga överträdelser istället medför en varning. Vår uppskattning baseras på företagskontroller gjorda under ett år där 1 - 2 procent motsvarar 240 000 - 420 000 kronor per år.44
Vi bedömer att kostnadsminskningarna huvudsakligen kommer gynna de något
större åkeri-och transportföretagen då det är mer sannolikt för dessa att genomgå
en företagskontroll. Medan nära hälften av företagen inom åkeri-och transportbranschen inte har några anställda hade ca en tredjedel av företagen som genomgick en
företagskontroll 2018–2019 fler än 20 förare och över en fjärdedel hade 5–10 fordon. 45 7 % av företagen som genomgick en företagskontroll hade en förare och
17% hade ett fordon.
I Tabell 8 framgår våra exempelberäkning baserat på två tillämpningsscenarier. I
princip bygger exempelberäkningarna på följande antaganden: om företag bara har
gjort mindre överträdelser kommer företaget alltid att få en varning, men om företaget har begått en särskilt allvarlig överträdelse kommer det alltid att leda till en
sanktion. I Bilaga 1 redogör vi utförligt för beräkningarna och antaganden. Det är
även viktigt att poängtera att bedömningen kring huruvida en företagskontroll resulterar i en sanktion, varning (med eller utan föreläggande) eller ingen åtgärd
kommer att vara betydligt mer komplex, och baseras på mer information än de antaganden vi gjort för våra exempelberäkningar.
Tabell 8. Exempelberäkning - minskade sanktionsavgifter under ett år vid förenkling i
två scenarier
Tillämpning
Striktare tillämpning

Minskad
sanktionsavgift

Procentuell
minskning

Andel kontroller som
resulterar i varning

240 000 kr

1%

11 %

Det är sannolikt att den faktiska tillämpningen kommer att se annorlunda ut än vad våra
beräkningsexempel visar. Anledningen är att Transportstyrelsen kommer att göra en övergripande bedömning baserat på mer underlag än det vi har tillgång till i detta uppdrag.
44 För en rättvisare jämförelse har vi använt de sanktionsbelopp som började gälla från mars
2018.
45 Data över Transportstyrelsens kontroller, samt data över antalet anställda inom åkeri-och
transportbranschen (SCBs statistikdatabas) visar att det är mer sannolikt för de lite större
företagen att genomgå en företagskontroll. Från SCBs statistikdatabas har vi använt antalet
anställda år 2019 inom följande SNI-koder: 49.39 charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik, 49.41 åkerier samt 49.50 rörtransportföretag. Det är viktigt att komma ihåg att denna
data används för att uppskatta branschens karaktär. Det reflekterar inte de företag som
täcks av regelverket för Kör-och vilotider.
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Generösare tillämpning

420 000 kr

2%

16 %

3.3.2.2 Lägre domstolskostnader för företagen

I och med vår bedömning att företagskontroller kommer leda till minskade sanktioner är det också sannolikt att antalet fall som går till domstol kommer minska. Totalt uppskattar vi att detta kommer minska kostnaderna för företagen med ca 11–
17%, motsvarande 110 000 kr – 440 000 kr (beroende på tillämpning). Beräkningen består av direkta domstolskostnader, samt de interna resurser hos företagen som läggs på domstolsprocesser.
Baserat på exempelberäkning 1 (striktare tillämpning) uppskattar vi att förenklingen leder till minskade domstolskostnader motsvarande ca 70 000–250 000 kr
per år, eller ca 1 000–3 600 kr minskade domstolskostnader per beslut som överklagas.46 Baserat på exempelberäkning 2 (generösare tillämpning) uppskattar vi att
förenklingen leder till minskade domstolskostnader motsvarande ca 100 000–370
000 kr per år, eller ca 1500–5 800 kr minskade domstolskostnader per beslut som
överklagas.
Därutöver innebär minskade antal rättsprocesser en besparing i tidsåtgång för företagen. Om vi antar att varje domstolsfall kräver i genomsnitt en veckas arbetstid,
och att personer som arbetar med detta hos företagen tjänar i genomsnitt 38 000 kr
i månaden, innebär förenklingsförslaget en minskning med omkring 44 000 kr65 000 kr per år för företagen (totalt sett).
Vi sammanfattar beräkningarna i Tabell 9 nedan.
Tabell 9. Sammanfattning exempelberäkningar - domstolskostnader
Totalt per år

Sanktionssystem utan
varning

Striktare tilllämpning

Generösare tilllämpning

Domstolskostnader –
scenario låg

620 000

560 000

520 000

Domstolskostnader –
scenario hög

2 311 500

2 060 000

1 940 000

410 000

360 000

340 000

Totalt låg

1 030 000

920 000

860 000

Totalt hög

2 720 000

2 420 000

2 280 000

110 000

170 000

Interna processer

Skillnad mot system utan varning scenario låg

Beräkningen baseras på att 23 procent av Transportstyrelsens beslut överklagades under
2018–2019 till förvaltningsrätten. Det finns ingen tillgängliga data över hur många av dessa
ärenden som går vidare till kammarrätten. Baserat på intervjuer har vi gjort en grov uppskattning om att 20 procent av fallen tas vidare till kammarrätten. Vidare bygger exempelberäkningen ovan på erhållna uppskattningar över hur mycket juridiska ombud kostar att
anlita för företag: en företagskontroll som överklagas i första instans (förvaltningsdomstolen) och där företaget företräds av ett juridiskt ombud, kostar ofta mellan 15 000–20 000.
Vissa juristbyråer har fast-prismodeller som ligger kring 40 000–60 000 kr. Kostnaden i
kammarrätten är oftast lite lägre – uppskattningsvis kring 6 000–10 000 kr.
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Skillnad mot system utan varning scenario hög
Procentuell minskning –
scenario låg
Procentuell minskning –
scenario hög

300 000

440 000

-11%

-17%

-11%

-16%

3.3.2.3 Ökat stöd med vad som bör åtgärdas av Transportstyrelsen

Det är troligt att ett system med varningar, i synnerhet ett system med varningar
med förelägganden om att åtgärda brister, kan förbättra kommunikationen mellan
Transportstyrelsen och företagen. Om ett system med varningar införs kan det göra
att Transportstyrelsen i större utsträckning även framför hur en brist ska åtgärdas,
inte bara vad som behöver åtgärdas.
Att ett system med varningar kan öka incitamenten att göra förbättringar har lyfts
fram både under Förenklingsresan, samt under våra intervjuer. Men många har
också påpekat att detta inte är den enda lösningen. En viktig del är att Transportstyrelsen också blir bättre på att kommunicera hur bristerna kan åtgärdas – inte bara
att de måste åtgärdas.
Om kommunikationen förbättras är det troligt att företagen på sikt behöver ägna
färre resurser åt att förstå hur Transportstyrelsen tillämpar regelverket. Storleken
på denna effekt beror på hur mycket kommunikationen förbättras och hur mycket
resurser varje företag lägger på regelförståelse idag. Enligt databasen Malin är den
uppskattade genomsnittskostnaden för att sätta sig in i olika informationskrav
inom transportsektorn 7 700 kr.47 Om vi antar att varje registrerad överträdelse
2018–2019 (62 överträdelser) utgör ett informationskrav blir den sammanlagda
kostnaden för att sätta sig in i dessa 477 000. I Tabell 10 nedan har vi utfört några
exempelberäkningar baserat på hur mycket informationen kan förväntas förbättras,
och därmed minska kostnaderna för att sätta sig in i regelverket. Beroende på förbättringen sträcker sig kostnadsminskningen från 24 000 kr-143 000 kr per år.
Tabell 10. Minskade kostnader för att sätta sig in i regelverket
Scenario

Kostnadsminskning per år

Låg - 5 procent bättre kommunikation

24 000

Mellan - 10 procent bättre kommunikation

48 000

Hög - 30 procent bättre kommunikation

143 000

3.3.2.4 Minskad stress hos förare på sikt

Både bransch och Transportstyrelsen är eniga om att ett sanktionssystem med möjlighet till varning skulle minska bördan hos seriösa företag som försöker göra rätt,
men där överträdelser ändå sker på grund av exempelvis slarv, glömska eller missförstånd. När förslaget implementeras över tid är det sannolikt att transportföretag
som får en varning istället för sanktionsavgift kommer att uppleva regelverket som
mer flexibelt och proportionerligt. Därtill finns det på kort sikt ett positivt signalvärde i att införa ett mer flexibelt sanktionssystem.
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Vi har nuvärdesberäknat genomsnittskostnaden med hjälp av SCBs prisomräknare.

3.3.3 Konsekvenser för offentlig förvaltning
För att genomföra förenklingen krävs en offentligfinansiell utgift i form av ökade
anslag till Transportstyrelsen. Förenklingen innebär även minskade intäkter för staten till följd av lägre sanktionsintäkter. Därtill medför förslaget minskade utgifter
för domstolskostnader.
3.3.3.1 Regelverkets utformning innebär merarbete för Transportstyrelsen och minskade
intäkter för staten

Vi bedömer att ett sanktionssystem med fyra utfall (sanktion, varning, varning med
föreläggande samt ingen åtgärd) snarare än dagens två utfall (sanktion eller ingen
åtgärd) kommer att medföra merarbete för Transportstyrelsen.
Vi uppskattar att förenklingen medför att 1–4 extra årsarbetskrafter krävs hos tillsynsenheten som jobbar med kör-och vilotidsfrågor hos Transportstyrelsen. Detta
motsvarar ca 470 000 – 1 870 000 kr i ökade kostnader per år.48 Vi bedömer att
merarbetet framförallt gäller den ökade kommunikationen kring vad som behöver
förbättras/åtgärdas.
Vidare innebär de minskade sanktionsavgifterna för företagen motsvarande intäktsminskning för statskassan. Dvs. en intäktsminskning med 240 000 - 420 000
kronor per år (motsvarande 1–2 procent).
3.3.3.2 Ett system med varning kan innebära att färre företag kontrolleras

Ett system med varning som kräver en uppföljande kontroll i närtid av samma företag borde också innebära att färre företag totalt sett blir föremål för kontroll om
inte resurser tillförs kontrollverksamheten hos Transportstyrelsen.
Några av de intervjuade har även lyft att andra detaljer bör utredas, såsom hur en
uppföljande företagskontroll ska gå till och huruvida detta faller in i den sammanlagda arbetstiden som Transportstyrelsen är skyldiga att kontrollera varje år.49
3.3.3.3 Förslaget medför lägre domstolskostnader för Transportstyrelsen och domstolsväsendet

En grov uppskattning från en av de personer vi intervjuat är att ca 5 procent av arbetstiden går åt till domstolsförhandlingar hos Transportstyrelsen, motsvarande ca
1 årsarbetskraft.

Idag utgörs tillsynsenheten av 23 årsarbetskrafter som arbetar med Kör-och Vilotid samt
färdskrivarförordningen. Vår uppskattning bygger på våra exempelberäkningar ovan, med
ett lägsta scenario om att 5% extra resurser krävs (de kontroller som resulterar i varning
med föreläggande) samt med ett högsta scenario om 16% (samtliga kontroller som resulterar i en varning – med eller utan föreläggande). Vidare bygger kostnadsuppskattningen på
en genomsnittlig månadslön för statsanställda (statistik från SCB, se:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/loner-och-arbetskostnader/lonestrukturstatistik-statlig-sektor/pong/tabell-och-diagram/genomsnittlig-manadslon/ , hämtad 2020-06-07).
49 Tillsynskravet innebär att 3 procent av arbetsdagarna måste kontrolleras varje år. Transportstyrelsen och Polismyndigheten har delat på detta krav lika.
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Baserat på exempelberäkningarna ovan uppskattar vi att det innebär en kostnadsminskning med ca 50 000–75 000 kr per år för Transportstyrelsen.50
Vi uppskattar att en liknande kostnadsminskning kommer att ske för domstolsväsendet. Därmed blir den sammanlagda kostnadsminskningen för staten ca 100 000–
150 000 kr.
3.3.3.4 Transportstyrelsen kommer fortsatt ha goda förutsättningar för att säkerställa
regelefterlevnad

Den främsta kritiken mot ett sanktionssystem med möjlighet till varning är att företagen kan räkna ut att de först kommer få en varning, och därmed kan vänta med
att åtgärda brister/följa regelverket.51 Förslaget skulle alltså kunna ha en negativ
inverkan på Transportstyrelsens möjligheter att säkerställa regelefterlevnaden.
Motargumentet är att möjligheten till sanktionsavgift vid en första företagskontroll
kvarstår, samt att kontrollen baseras på en övergripande bedömning kring samtliga
överträdelser. Vi bedömer därmed att det på förhand är svårt för ett företag att veta
om en företagskontroll kommer att resultera i en varning eller inte. Å andra sidan
kan denna risk öka med tiden, om det uppstår ett tydligt mönster i tillämpningen av
varningar.
3.3.3.5 Inga direkta effekter på vägkontroller, men indirekta effekter kan ske på sikt

Ett sanktionssystem med varningar syftar endast till de företagskontroller som
Transportstyrelsen utför. Därför kommer inte detta system att leda till några direkta effekter för de vägkontroller som tillämpas av Polismyndigheten.
Eventuella indirekta effekter beror på hur tillämpningen kommer att se ut. Om det
med tiden exempelvis blir tydligt för företagen att varningar förknippas med överträdelser kopplat till färdskrivarförordningen kan det leda till att förare eventuellt
”slappnar av” och begår fler handhavandefel, och därmed behöver betala fler böter
vid vägkontroller. Men om förslaget leder till en förbättrad kommunikation mellan
Transportstyrelsen och företagen, och att företagen blir bättre på att sätta upp system och processer som minskar risken för framtida överträdelser kan detta leda
till minskade böter över tid.

Detta bygger på antagandet att 11 procent av företagskontrollerna leder till varningar
som inte överklagas. Detta motsvarar 11 procent minskad arbetsbörda.
51 Detta har lyfts fram under Förenklingsresan, samt i en tidigare konsekvensanalys gjord av
Transportstyrelsen 2017 (Transportstyrelsen (2017) Förändringar av sanktionssystemet
för kör- och vilotider, Delrapport 2 i regeringsuppdrag N2015/06815/MRT (se:
https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/yrkestrafik/regeringsuppdrag/170502/delrapport-2-tsv-2015-3533.pdf, hämtad 2020-06-05).
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4 Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt (moms)
Idag behöver i stort sett alla ekonomiska verksamheter som omsätter mer än
30 000 kronor under ett beskattningsår vara momsregistrerade.52 De verksamheter
som förväntas omsätta mindre än 30 000 kronor under ett år kan sedan 1 januari
2017 välja att vara befriade från momsbeskattning på sin omsättning av varor och
tjänster.53 Ett företag som är momsbefriat behöver inte lämna momsdeklarationer
eller periodiska sammanställningar. Företaget ska inte uppge någon utgående
moms på fakturor, men får inte heller göra avdrag för ingående moms.
Nedan redogör vi för problembilden för som momsplikten innebär för mindre företag, samt ett förslag om att höja omsättningsgränsen från 30 000 kronor till
100 000 kronor. Vi genomför sedan en samhällsekonomisk analys av förslaget.

4.1 Problembeskrivning
Under Förenklingsresan inkom flertalet synpunkter om företagens momsregler.
Medarrangörerna för Förenklingsresan har pekat ut skatteområdet som ett prioriterat område för framtida förenklingar, och lyfte under resans gång flera synpunkter och förslag som tangerar skatteområdet. Bland annat framförde näringslivsföreträdare att företagen upplever att det är krångligt med olika momssatser
inom verksamheten och att det finns en otrygghet relaterat till administrationen för
moms. Många företag uttrycker att det är svårt att veta om man gör rätt, vilka blanketter som måste fyllas i och vad som leder till böter.
Tillväxtverket har tidigare i ett remissvar till Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt54 framfört att en högre gräns än 30 000 kronor skulle
bidra till regeringens mål om att minska administrativa kostnader för företag och
stärka Sveriges konkurrenskraft. Näringslivets Regelnämnd och andra näringslivsföreträdare55 har framfört att en gräns på 100 000 kronor skulle underlätta för
verksamheter som bedriver mikroproduktion av förnybar el, företag som deltar i
delningsekonomin genom uthyrning av bostäder och bilar, för verksamheter som
bedrivs av Ung företagsamhet (UF) samt för de som vill ”prova på” företagande.
4.1.1 Momsbeskattning upplevs som ett tillväxthinder för småföretagare
Ungefär en fjärdedel av Sveriges företagare upplever att skatte- och momsregler är
ett betydande hinder för deras tillväxt.56 57 Det är slutkonsumenten av en vara eller
en tjänst som bär kostnaden för moms, men effekter av momsbeskattning är även
kännbar för företagen i produktionskedjan av en vara eller tjänst då varans eller

Vissa varor och tjänster är dock momsfria, så som sjukvård och social omsorg, utbildning,
idrottsevenemang, artistgage samt flera undantag inom hyra av fastighet. Undantag från
momsplikten gäller dock bara för ekonomiska verksamheter under vissa förutsättningar.
Mer kring detta kan läsas i Skatteverkets ”Momsbroschyren”, SKV 552 utgåva 20.
53 Mervärdesskattelagen 9d kapitlet 1§.
54 Tillväxtverket, Remiss av Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt, 2016-05-09, dnr 1.3.1-Ä 2016-781,
55 Intervjuer med Företagarna (2018-05-18) och Svenskt Näringsliv (2020-05-29).
56 Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet, 2017, Rapport 0232.
57 NNRs SKOP-undersökning 2019 med svenska företagare.
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tjänstens slutpris (exklusive moms) påverkas av skattesatsen. Vi uppskattar de finansiella effekterna av momsbefrielse i kapitel 4.3.
4.1.2

Höjd gräns för momsbefrielse innebär minskad administrativ börda för företagen

Till företagens kostnader för momsbeskattning hör även administrationen av till exempel bokföra och deklarera moms. Den administrativa bördan för att hantera
moms består av flera processer. Företagen behöver specificera moms på fakturor,
hålla med momsbokföring, upprätta momsdeklaration samt betala in moms till
Skatteverket. Företagare har framfört att även om processerna inte alltid uppfattas
som komplicerade i sig, är oron förknippat med att göra fel och att hålla koll på datum och regelverk en betydande börda.58
4.1.3

Höjd omsättningsgräns för momsbeskattning påverkar särskilt förutsättningar för företagande inom vissa branscher
Behovet av en höjd omsättningsgräns har särskilt lyfts med hänseende till företagande inom vissa branscher. Till dessa omnämns vanligen mikroproduktion av el,59
hobby- och säsongsverksamheter, ”prova på”-företagande inklusive Ung Företagsamhet (UF),60 delningsekonomiska tjänster så som uthyrning av till exempel bil, 61
bostad och båt samt annat typ av företagande som faller inom ramen för den så kallade gig- eller extrajobbsekonomin.62
I flera länder har initiativ tagits för skattemässiga förenklingar som främjar och underlättar framväxten av delningsekonomiska tjänster.63 En förhöjd omsättningsgräns uppges potentiellt kunna stimulera ökat deltagande i delningsekonomin, dels
genom förenklad administration, dels genom minskade skattekostnader för småskaliga näringsidkare.
Beträffande mikroproduktion av el, så som försäljning av överskottsenergi från privata solcellsanläggningar, uppgav Svensk Solenergi (2016) i sitt remissvar till Skatteverket att många småskaliga producenter ser [momsregistrering] och hantering
”…som en rejäl tröskel som gör av de avstår från att investera i solceller”. Under
2019 rapporterades att så mycket som 92 procent av solcellsmarknaden i Sverige
utgörs av så kallade distribuerade solcellssystem, alltså småskaliga installationer

Intervju med Näringslivets Regelnämnd 2020-05-20.
Energiföretagen Sverige (2016) ”Remissvar avseende promemorian ”Omsättningsgräns
för mervärdesskatt” Fi2016/01205/S2, Regelrådet (2016) ”Yttrande över Skatteverkets
promemoria för Omsättningsgräns för mervärdesskatt”, Svenskt Näringsliv (2015) ”Inför en
omsättningsgräns för moms”, Näringslivets Regelnämnd (2018) ”Näringslivets förslag till
regelförbättringar i Sverige 2018-2022” m.fl.
60 Näringslivets Regelnämnd (2018) ”Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige
2018-2022” samt intervjuer med Företagarna (2018-05-18) och Svenskt Näringsliv (202005-29).
61 Intervjuer med Företagarna (2018-05-18) och Svenskt Näringsliv (2020-05-29).
62 Intervju med Företagarna (2018-05-18).
63 Skatteverket (2016) ”Delningsekonomi: kartläggning och analys av delningsekonomins
påverkan på skattesystemet”.
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som i första hand syftar täcka den egna verksamhetens eller det egna hushållets elbehov.64 Vidare är solcellsmarknaden under kraftig uppgång: mellan 2017 och 2018
ökade den installerade solcellseffekten med 59 procent.
I vår genomgång av branschfördelningen sett till företag med liten omsättning,
tycks företag som bedriver försäljningsverksamhet mot andra företag vara de mest
vanligt förekommande (se Tabell 11). Exempelvis genom olika typer av konsulttjänster, så som inom företagsorganisation, programmering och redovisning. Något
fler än ett av 20 företag i omsättningsklassen 0 – 100 tkr bedriver verksamhet
kopplad till uthyrning av lokaler eller bostäder. Vidare påvisar vår genomgång att
företagen som omsätter mellan 30 000 – 100 000 kronor liknar de som omsätter
mellan 0 – 30 000 kronor vad gäller vilken bransch de verkar inom.
Tabell 11. Branschfördelning för aktiebolag med typisk omsättning inom intervallet 0
– 100 tkr årligen.

Bransch (SNI2007, 5-siffernivå)

Konsultverksamhet avseende företagsorganisation
Datakonsult och dataprogrammering
Uthyrning eller förvaltning av lokaler eller bostäder
Redovisning och bokföring

Andel inom bransch
för aktiebolag med typiskt omsättning i intervallet 0 - 100 tkr
årligen

Skillnad i andel inom
bransch i jämförelse
med aktiebolag som
omsätter 0 - 30 tkr

12,0 %

0,1 %

6,7 %

-1,0 %

5,6 %

1,3 %

4,2 %

0,1 %

Teknisk konsultverksamhet

2,8 %

0,1 %

Förvaltning och handel med värdepapper

2,6 %

-0,3 %

Artistisk verksamhet

2,0 %

0,3 %

Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

1,9 %

0,1 %

Byggande av bostadshus och andra byggnader

1,5 %

0,1 %

Restaurangverksamhet

1,2 %

-0,1 %

Källa: Rambolls bearbetning av företagsdata för svenska aktiebolag från Retriever för åren 2016–
2018
Not: Vi baserar statistiken på ca. 14 800 aktiebolag för gruppen av företag med omsättning 0 – 30 tkr,
och ca 32 100 aktiebolag för gruppen av företagen med omsättning 0 - 100 tkr.

4.1.4 Omsättningsgränsen är typiskt sett högre i andra EU-länder
Omsättningsgränsen i Sverige om 30 000 kronor är lågt satt i förhållande till andra
EU-länder som infört har en s.k. omsättningsgräns för momsbeskattning65. Vilka nivåer som tillämpas varierar, från exempelvis 65 000 euro i Italien till 10 000 euro i

Svensk Solenergi (2019) ”Svensk Solenergi till regeringen: Det stora antalet ansökningar
för solcellsstödet måste hanteras och en plan för utfasningen av stödet tas fram”.
65 EU 2019-08-20 ”Momsundantag” – kartläggning av omsättningsgränser i EU:s medlemsländer.
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Finland.66 Efter Sverige tillämpas den näst lägsta gränsen i Danmark på 50 000
DKK.67
4.1.5 En lägre omsättningsgräns kan stimulera till nyföretagande
Branschföreträdare menar att en lägre omsättningsgräns för moms kan medföra
lägre trösklar för nyföretagande.68 Förslaget kan undanröja vissa administrativa
bördor som idag medför hinder för att våga testa företag starta företag. Lägre
trösklar för nyföretagande kan göra ett enklare för fler individer och hushåll kan
delta i delningsekonomin, t.ex. genom mikroproduktion av el och uthyrning av varor och tjänster. I Svensk Solenergis (2016) remissvar gällande införandet av en
omsättningsgräns på 30 000 kronor,69 uppger branschföreningen till exempel att ”
[m]ånga ser [momsregistreringen] och hanteringen som en rejäl tröskel som gör att
de avstår från att investera i solceller.”.

4.2 Förenklingsförslag
Förenklingsförslaget följer det förslag som Skatteverket la fram år 2016 om omsättningsgräns för momsvärdesbeskattning på 30 000 kronor, fast gränsen är i detta
förslag höjd till 100 000 kronor. Att höja gränsen över 91 500 kronor kräver att ett
särskilt beslut fattas av EU:s ministerråd.70
Förslag: Omsättningsgräns för moms höjs till 100 000 kronor.
Beskattningsbara personer med omsättning av skattepliktiga varor och tjänster
som inte förväntas överstiga 100 000 kronor (exklusive moms) kan under vissa
förutsättningar vara befriade från momsbeskattning. Omsättningsgränsen ska
kunna tillämpas av beskattningsbara personer som under innevarande beskattningsår och inte heller under något av de två föregående åren haft högre omsättning. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är skattebefriad och behöver
inte registrera sig för eller redovisa moms. Den som är skattebefriad saknar avdragsrätt för ingående skatt. Den som är skattebefriad ska inte ange moms på
fakturan.

Finlands Mervärdesskattelag 2 kapitlet 3§.
VAT Thresholds (1 July 2019) https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf.
68 Exempelvis Regelrådet (2016) Yttrande över Skatteverkets promemoria omsättningsgräns för mervärdesskatt.
69 Svensk Solenergi (2016-05-16) Remissvar: Omsättningsgräns för mervärdesskatt
Fi2016/01205/S2.
70 I Skatteverket (2016) Omsättningsgräns för mervärdesskatt skrivs att ”Det svenska anslutningsfördraget till EU anger att Sverige har rätt att införa en skattebefrielse från skatteplikt
för beskattningsbara personer vars årsomsättning högst är lika med motvärdet i nationell valuta av 10 000 ECU enligt den omräkningskurs som gällde på dagen för anslutningen (artikel
287 i mervärdesskattedirektivet). Beloppet 10 000 ECU motsvarar 91 500 kronor vid omräkning till SEK med valutakursen per den 1 januari 1995. En högre gräns än vad som motsvarar
10 000 ECU kräver att ett särskilt beslut fattas av ministerrådet. Sådana beslut fattas i enlighet med artikel 395 i mervärdesskattedirektivet.”.
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4.3 Samhällsekonomisk analys
Nedan redovisar vi en samhällsekonomisk analys av förenklingsförslaget om höjd
omsättningsgräns för momsplikt.
4.3.1

Samlad bedömning

Vi bedömer att den största ekonomiska effekten av förslaget består av en transferering av intäkter från staten till momsbefriade företag i storleksklassen 22 - 58 miljoner kronor. Detta är enligt vår bedömning den årliga skattefinansiella effekten av
förslaget. Den årliga besparingen sett utifrån företagens minskade administrativa
börda kopplat till momsadministration bedömer vi uppgå till 2 – 8 miljoner kronor.
För Skatteverket bedömer vi att den årliga besparingen kopplat till minskat administration att uppgå till 600 tkr. Vi bedömer vidare att en kortsiktig kostnad på 8
miljoner kronor uppkommer för Skatteverket, till följd av att förslaget genomförs.
Tabell 12. Sammanfattning av kvantifierade samhällsekonomiska effekter
Typ

Typ av samhällsekonomisk konsekvens

Företagen

Offentlig
förvaltning

Årlig besparing

Minskad administrativ börda, årligen

2 - 8 mnkr

0,6 mnkr

Årlig besparing

Ökade intäkter (transferering)

22 - 58 mnkr

Årlig kostnad

Minskade intäkter (transferering)

22 - 58 mnkr

Kortsiktig kostnad

Ökade administrativa kostnader

8 mnkr

Vi ser att andra effekter kan uppstå av förslaget, men som vi inom ramen för denna
konsekvensanalys inte har kvantifierat nyttorna och kostnaderna av. Dessa möjliga
effekter kan sammanfattas till:


Konkurrensfördelar för momsbefriande företag gentemot momsskyldiga företag. Momsbefriande företag bör få konkurrensfördelar gentemot
momsskyldiga företag på slutkonsumtionsmarknader, där kommersiella företag konkurrerar mot mindre företag. Till sådana exempel hör uthyrningstjänster av bostäder, bilar, båtar och annat, men också småskalig försäljning
av konsumtionsvaror.



Förslaget kan främja tillväxt och stimulera nyetablering av företag.
Momsbeskattning uppges av flera branschorganisationer och näringslivsföreträdare som tillväxthämmande. Vidare uppges moms och administrationen kopplat till momsbeskattning som ett hinder som påverkar beslut om
att etablera nya företag.



Förslaget uppskattas innebära en nettokostnad för Skatteverket de
första 13 åren efter implementering, ej medräknat förslagets skattefinansiella effekter. Utifrån ett administrationsperspektiv bedömer vi att de
samlade kostnaderna för genomförande av förslaget överväger nyttorna de

första 13 åren efter implementering. Efter denna period bör förslaget generera nettonytta för Skattever ket, då inte medräknat de uppskattade skattefinansiella effekterna.
För slaget kan potentiellt medför a en ökad r i sk för ekonomi sk br ottsli ghet . Eftersom förslaget innebär en skarp omsättningsgräns för moms där
momsbeskattning appliceras på den första intjänade kronan, föreligger en
risk för ökat fusk kopplat till mörkläggning eller omfördelning av företagens
omsättning. Detta med syfte att kvalificera företaget för momsbefrielse. I
jämförelse mot en omsättningsgräns vid 30 000 kronor bedöms denna risk
att förhöjas vid en gräns på 100 000 kronor, då den marginella effekten av
momsbefrielse uttryckt i kronor ökar vid en högre gräns.
4.3.2

Konsekvenser för företag

Förenklingsförslaget medför minskade administrationskostnader för momsbefriade
för etag samt ökade intäkter. Vi bedömer att företag som bedriver försäljningsverksamhet gentemot slutkonsument har ekonomiska incitament för att välja att vara
momsbefriade, medan företag som huvudsakligen bedriver försäljning mot andra
för etag i hög omfattning kommer att ansöka om frivillig momsplikt. Vidare bedömer
vi att momsbefriande företag kan ha en konkurrensfördel gentemot momsskyldiga
för etag.
4.3.2.1 Förslaget omfattar cirka 25 000 företag, men vi bedömer att merparten av dessa
företag kommer att välja att inte vara momsbefriade

Vi uppskattar att 57 000 företag i Sverige hade en omsättning på 30 - 100 tkr under
2018.71 För bokslutsåret 2018 hade ca 18 000 aktiebolag en omsättning på mellan
30 – 100 tkr. Resterande för etag är i huvudsak enskilda firmor och handelsbolag.
Vi uppskattar att det är ca 25 000 företag som omsätter under 100 000 konsekvent
under en treårsperiod och därmed omfattas av förslaget.72

Källa: Rambolls bearbetning av bokslutsdata från Retriever.

Även om 25 000 företag omfattas av förslaget är det sannolikt att företag flera
Vi har uppskattat totalt antal företag eftersom vi saknar tillgång till detaljerad information
om omsättning för företag i andra bolagsformer än aktiebolag. Vi har därför dividerat över
antalet aktiebolag i omsättningsintervallet 30 – 100 tkr med andelen aktiebolag av samtliga
företag i alla bolagsformer inom omsättningsklassen 1 – 499 tkr. Denna andel uppskattar vi
till ca 31 procent. För att uppskatta det totala antalet företag med en omsättning i intervallet
30 – 100 tkr delar vi således antalet aktiebolag inom intervallet med andelsfaktorn 31 procent. Resultatet av denna beräkning visar att ca 57 000 företag i Sverige uppskattas ha haft
en omsättning på 30 – 100 tkr under 2018.
72 Motsvarande siffra för företagen med omsättning mellan 0 – 30 tkr är 34 procent.
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för etag kommer att välja att omfattas av frivillig momsplikt. Frivillig momsplikt
innebär att företagen omfattas av samma momsregler som andra, större, företag.
Det innebär bland annat att företagen får specificera moms på faktura, vilket kan
vara fördelaktigt om företagen säljer varor och tjänster till andra företag. Det
innebär också möjlighet att dra av ingående moms, vilket är fördelaktigt om
för etagen gör inköp. Skatteverket har inte under tiden för genomförandet av
analysen haft möjlighet att ta fram statistik om hur stor andel av företagen som har
ansökt om frivillig momsplikt sedan införandet av omsättningsgränsen på 30 000
kronor den 1 juli 2017.
I Skatteverkets (2016) PM uppskattas att ca. 73 000 företag skulle omfattas av
införandet av en omsättningsgräns på 30 000 kronor. Hur denna siffran är
framtagen framgår dock inte i promemorian, men vi bedömer att Skatteverket i sina
beräkningar inte har tagit hänsyn till andelen företag som troligen registrerar sig
för frivillig momsplikt, och möjligen inte heller tar hänsyn till kravet om historisk
omsättningsnivå.

Genom intervjuer framkommer att många företag tr oligen kommer att välja att
ansöka om frivillig momsplikt.73 Detta gäller i synnerhet företag som huvudsakligen
bedriver försäljning mot andra företag, så kallad business-to-business. Vi antar att
denna andel uppgår till ca fyra av fem företag som kvalificerar för momsbefrielse.
När ett företag säljer varor eller tjänster till andra (momsskyldiga) företag är det
momsexkluderande priset vad det inköpande företaget är intresserad av Detta för
att det inköpande företaget kan göra avdrag för ingående moms. Det säljande
för etaget har därför ingen möjlighet att påverka priset på varan eller tjänsten, och
kan därför inte inbringa högr e nettoförsäljning genom att vara momsbefriat. I
tillägg har det momsbefriade företaget ingen rätt till göra avdrag för ingående
moms, vilket således ger företaget ekonomiska incitament till att ingå frivillig
momsplikt. Denna problembeskrivning inryms i det som kallas för dold moms,
vilket har lyfts i flera skrivelser .74
Företag som har incitament till att vara momsbefriade torde således vara de
för etagen som bedriver för säljning mot slutkonsumenter. Detta för att moms är en
skatt som bärs av slutkonsumenten. Ett momsbefriat företag har därför möjlighet
till att öka sin nettoför säljning vid momsbefrielse, givet att en femtedel av slutpriset
på varan eller tjänsten inte går till skatteinbetalningar . Givet antagandet att ett av
fem företag inte väljer att ingå frivillig momsplikt, bedömer vi att cir ka 5 000 fler
för etag i Sver ige slutligen kommer att bli momsbefr i ade.

73

Intervju med Företagarna 2020-05-18 samt med Bino Catasús, Professor inom redovisning / företagsekonomi vid Stockholms universitet.
74 Exempelvis Ekonomifakta 2019-12-10 ”Dol d moms kan bl i dyr t”, Svenskt Näringsliv
( 2019) ”Refor mera den svenska skattebasen”.

4.3.2.2 Förväntade intäktsökningar för småföretagare som säljer produkter och tjänster
till slutkonsumenter

Förslaget innebär att små verksamheter som säljer varor till slutkonsumenter kan
ta ut samma pris mot slutkonsument, men slippa momsbeskatta försäljningen till
staten. Detta innebär en positiv nettoeffekt för företagen. Vi uppskattar att företagen får besparingar mellan 22 – 58 miljoner kronor. I Tabell 13 på nästas sida redogör vi utförligt för hur uppskattningen är genomförd.
Vår beräkningsmetod avviker i två huvudsakliga hänseenden från Skatteverkets beräkningsmetod för konsekvensanalysen som genomfördes inför införandet av omsättningsgränsen på 30 000 kr 1 juli 2017:



Vi justerar vår bedömning av antalet företag som vi antar kan kvalificera sig
för momsbefrielse genom att undersöka företagens historiska omsättning
två år tillbaka i tiden.
Vi gör bedömningen att ett större antal företag väljer att ansöka om frivillig
momsplikt. Detta genom att ta hänsyn till de begränsade möjligheterna för
företag som bedriver försäljning mot andra företag, att sätta ett lägre nettopris på varor och tjänster. Detta för att det köpande företaget i sin tur kan
göra avdrag för moms. I kombination med att momsbefrielse innebär att avdrag för ingående moms inte kan göras, gör vi den samlade bedömningen
att ekonomiska incitament för momsbefrielse i stort sett är begränsat till de
företag som bedriver försäljning mot slutkonsument.75 Skatteverket baserar
i sin bedömning istället på andelen företag som netto har moms att återfå. I
detta tas inte i beaktande den begränsade förväntade effekten på nettointäkter som följer av momsbefrielse, då alltså sett till företag som i huvudsak
bedriver försäljning mot andra företag.

Bedömningen gjordes i samråd med Bino Catasús, Professor inom redovisning / företagsekonomi vid Stockholms universitet och med inspel av Företagarna (intervju 2020-0518).
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Tabell 13. Förenklingsförslaget bedöms leda till ökade nettointäkter för företagen
på mellan 22 miljoner kronor och 58 miljoner kronor.
Beräkningsfaktor

Nyckeltal

Kommentar
Beräknas som summan av antalet aktiebolag med omsättning
mellan 30 - 100 tkr under 2018, dividerat med 31 %. 31 %

Uppskattat antal företag med
omsättning i intervallet 30 - 100

57 404 företag

tkr bokslutsåret 2018

avser den uppskattade andelen aktiebolag bland företag i
samtliga bolagsformer, vilket baseras på hur fördelningen
mellan aktiebolag och andra bolagsformer ser ut bland företag med omsättning 1 - 499 tkr.

Uppskattad total omsättning för
dessa företag under 2018, i kr

Beräknas som totala omsättningen för aktiebolag med om3 600 000 000 kr

med 31 %. Se förklaringen av procentsatsen ovan.

Andel företag som utöver såret
2018 också har rapporterat en
omsättning under 100 tkr 2016 -

sättning med omsättning 30 - 100 tkr under 2018, dividerat

43 % av aktiebolagen med omsättning under 100 tkr hade
43%

2017

även en omsättning mindre än 100 tkr åren 2016 och 2017.
Vi använder denna för att uppskatta en nedskrivning av antalet företag som omfattas av

Andel företag som kvalificerar
för momsbefrielse och som inte
ansöker om frivillig skattskyldig-

20%

Vi antar att två av tio företag som uppfyller kraven för momsbefrielse inte ansöker om frivillig skattskyldighet.

het.
Vi tillämpar denna skattesats utifrån antagandet att 90 procent av företages försäljning berör momssatsen 25 procent, 5
Tillämpad skattesats

23,4% procent av företagens försäljning berör momssatsen 12 procent och 5 procent av företagens försäljning berör momssatsen 6 procent.

Andel av företagens utgående
moms (försäljning) som inte
kvittas mot ingående moms (in-

Vi antar att tre tiondelar av företagens utgående moms kvittas
30% mot förtagens ingående moms. Detta ämnar motsvara den ungefärliga avdragsnivån för ett tjänsteföretag.

köp) (LÅGT SCENARIO)
Andel av företagens utgående
moms (försäljning) som inte
kvittas mot ingående moms (in-

Vi antar att åtta tiondelar av företagens utgående moms kvitt80% tas mot förtagens ingående moms. Detta ämnar motsvara den
ungefärliga avdragsnivån för ett varuföretag.

köp) (HÖGT SCENARIO)
LÅGT SCENARIO: Skattefinansiell effekt (årligen)

HÖGT SCENARIO: Skattefinansiell effekt (årligen)

Vi multiplicerar företagens totala uppskattade omsättning
22 000 000 kr

med justeringsfaktorerna ovan, inklusive lågt scenario för
kontrafaktiskt momsavdrag.
Vi multiplicerar företagens totala uppskattade omsättning

58 000 000 kr

med justeringsfaktorerna ovan, inklusive högt scenario för
kontrafaktiskt momsavdrag.

4.3.2.3 Minskad administrativ börda för företagen som säljer produkter och tjänster till
slutkonsument

För att undersöka företagens tidsåtgång för administrativa uppgifter kopplat till
momsbeskattning, har Ramboll varit i kontakt med fyra mikroföretagare.76 Baserat
på intervjuerna bedömer vi att tidsåtgången för administrativa uppgifter kopplat
till momsbeskattning för mindre företag uppgår till närmare två timmar per år. I
Tabell 14 sammanfattar vi resultaten från intervjuerna.
Tabell 14. Uppskattad tidsåtgång för administrativa aktiviteter kopplat till momsbeskattning för småföretagare
Moms på
fakturor

Momssättning på fakturor inkl. beräkning

Momsbokföring

Momsdeklaration

1 min/faktura

Momsbokföring av fakturor

2 min/faktura

Balansera in- och utgående moms

5 min/kvartal

Kontrollera att utgående moms är rätt i
förhållande till omsättning

1 min/kvartal

Fylla i försäljning, momssats och ingående
moms på SKV.se

10 min
/kvartal

Ta ut kvittens och betala ut beloppet (inkluderat att logga in på bank)
Uppskattat antal minuter per år och företag

Momsinbetalning

5 min/kvartal

8 minuter

17 minuter

64 minuter

20 minuter

Vi baserar vidare beräkningen på antagandet om att ett litet företag skickar ca. åtta
fakturor per år. Företag i Sverige skickar ca 860 miljoner fakturor årligen,77 vilket
innebär att ett genomsnittligt företag i Sverige skickar ca. 835 fakturor per år. Vi gör
antagandet att företag i omsättningsklassen 30 - 100 tkr skickar fakturerar motsvarande en hundradel så mycket som ett genomsnittligt företag i Sverige.
Vi bedömer att besparingen som förenklingsförslaget innebär genom minskad administrativ börda för företagen uppgår till mellan 2 – 8 miljoner kronor (Tabell
15). I beräkningarna använder vi två scenarion för minskad tidsåtgång kopplat till
administration: 109 minuter som avser summan av den uppskattade tiden årligen
för fakturering, momsbokföring, momsdeklaration och momsinbetalning, 109 + 60
minuter som i tillägg även räknar med en övre felmarginal som berör att komma
ihåg datum, oro för att göra fel och korrigering för fel. Då små företag inte har
samma nivå av ordning och reda som större, kommersiella företag föreligger en

Marmot Förvaltning AB, JPF Management AB, Tandläkare Anita Berg och Meloti AB.
Tillväxtverket (2016) Åtgärder för ökad användning i företagen av elektroniska fakturor
och kvitton.
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högre risk hos dessa att göra fel.78 Vi använder två nivåer av timkostnader: 600 kronor avser typisk timkostnad för att anlita redovisningskonsult och 200 kr som avser
en inkomst lägre än medianinkomsten i landet (inkluderat arbetsgivaravgifter).
Tabell 15. Uppskattad årlig besparing för minskad administration bland företagen
Antal företag

Minskad administration

Timkostnad

Summa, kr

Högt scenario

ca 5 000

109 min + 60 min

600 kr

8 450 000

Mellan-högt scenario

ca 5 000

109 min

600 kr

5 450 000

Mellan-lågt scenario

ca 5 000

109 min + 60 min

200 kr

2 820 000

Lågt scenario

ca 5 000

109 min

200 kr

1 820 000

4.3.2.4 Förslaget kan medföra konkurrensfördelar för momsbefriade företag

Skatteverket (2016) påpekade i konkurrensutredningen av den redan införda
omsättningsgränsen, att högre gränsnivåer för momsbefrielse sannolikt skapar
konkurrensfördelar för momsbefriande företag, men konkurrensnackdelar för
företag med en högre omsättning. I linje med våra diskussioner tidigare bör detta i
princip beröra konkurrenssituationen för företag som bedriver
försäljningsverksamhet mot slutkund, där kommersiella företag konkurrerar mot
mindre företag. Till sådana exempel hör uthyrningstjänster av bostäder, bilar, båtar
och annat, men också småskalig försäljning av konsumtionsvaror.
4.3.2.5 Uttryckt i kronor ökar marginaleffekten för ett företag med omsättning precis under och precis över omsättningsgränsen till följd av förslaget

Då momsbefrielsen omfattar företagens försäljning redan från första kronan, är
marginaleffekten av att ligga strax under omsättningsgränsen och strax över omsättningsgränsen relativt stor i förhållande till storleken på företagens verksamheter. En höjning från dagens omsättningsgräns på 30 000 kronor till 100 000 kronor innebär en större marginaleffekt (uttryckt i absoluta kronor) för företag med
omsättningsnivåer precis under omsättningsgränsen. Vid en momssats på 25 procent, är skillnaden mellan att ligga precis under gränsen och precis över gränsen 25
000 kronor, vilket kan jämföras med skillnaden vid dagens nivå på 7 500 kronor.
4.3.3 Konsekvenser för staten
Förenklingsförslaget medför på kort sikt ökade administrationskostnader för Skatteverket. Vi bedömer att de samlade nyttorna av minskad administrativ börda hos
Skatteverket överstiger kostnaderna ca. 13 år efter genomförande.
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Skatteverket (2016) Omsättningsgräns för mervärdesskatt 2016-03-21.

4.3.3.1 Statens minskade skatteintäkter motsvarar de minskade skattekostnaderna hos
företagen

Vi bedömer att förenklingsförslaget medför minskade skatteintäkter för staten på
22 - 58 miljoner kronor. Det motsvaras av minskade utgifter av samma mängd för
företagen, se avsnitt 4.3.2.2.
4.3.3.2 Påverkan på Skatteverkets administrativa börda

Vid införandet av omsättningsgräns på 30 000 kronor, bedömde Skatteverket
(2016) att särskilt stora kostnader skulle uppstå i ett kort perspektiv men att förslaget på sikt minskad belastningen på verkets skatteadministration:





Under en övergångsperiod ökade informationskostnader, inkluderat nya
broschyrer och informationsmaterial som Skatteverket bedömde skulle
uppgå till 4,5 miljoner kronor.
Under en övergångsperiod bedömde Skatteverket att en ökad mängd
ärenden om avregistrering från momsbefrielse skulle uppgå till 55 miljoner
kronor.
Skatteverket värderade löpande kostnadsbesparingar om 8,8 miljoner
kronor årligen, till följd av minskat behov av att hantera registreringar och
deklarationer bedömde Skatteverket
Skatteverket bedömde kostnadseffekten för domstolar som marginell, vilket
alltså berör eventuella överklaganden med koppling till omsättningsgräns.

Skatteverket gjorde beräkningarna utifrån antagandet om att 73 000 företag skulle
ha omfattats av förslaget. Givet att vi har gjort en betydligt mer konservativ
bedömning än Skatteverket och tagit hänsyn till betydelsefulla justeringar, gör vi
utifrån verkets initiala bedömning uppskattningar utifrån att 5 000 fler företag
påverkas vid en höjd omsättningsgräns:
Tabell 16. Förväntade kostnadseffekter för Skatteverket
Kostnader i närtid
Informationsmaterial och broschyrer

4 000 000 kr

Ökad mängd ärenden om avregistrering från moms

3 800 000 kr

Minskad ärendehandläggning med deklarationer etc.

Årliga besparingar

600 000 kr

I uppskattningen justerar vi kostnaden i närtid för ärenden kopplat till
avregistrering av moms, samt årliga besparingar till följd av minskad
ärendehandläggning, med faktorn 5 000 / 73 000 vilket avser mängden företag i
våra respektive Skatteverkets beräkningsexempel. Vi justerar ned kostnader för
informationsinsatser något, då antalet företag är färre samt att skalfördel kan ha
uppstått till följd av att liknande information togs fram vid införandet av en
omsättningsgräns på 30 000 kronor. Utifrån våra bedömningar bör förändringen
innebära en nettobesparing på verket efter ca. 13 år.

4.3.3.3 Konsekvenser för ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet kan potentiellt öka i omfattning till följd av en höjd omsättningsgräns. Detta till följd av att de ekonomiska incitamenten stärks för att mörka

eller omfördela omsättning så att gränsen om 100 000 kronor inte uppfylls. Vid intervju med Svenskt Näringsliv79 framhålls dock att den föreslagna gränsen är tillräckligt låg för att undvika en betydande risk för omfattande ekonomisk brottslighet, då nivån om 100 000 kronor är tillräckligt låg för att näringsidkare i princip
inte kan uppnå fullgod försörjning vid denna försäljningsnivå. Vidare har Skatteverket fortsatt uppgift om verksamheterna genom inkomstdeklaration, vilket försvårar
möjligheten till att mörka intäkter. Vid införandet av omsättningsgräns på 30 000
kronor lämnade Ekobrottsmyndigheten ett yttrade att de utifrån risken för ekonomisk brottslighet att de ingenting har att erinra sig mot gällande förslaget.
Vi undersöker potentiella effekter på ekonomisk brottslighet genom att undersöka
för delningen av företag i olika intervaller av omsättningsstorlek under bokslutsåret
2018 (Figur 2), alltså året efter att omsättningsgränsen på 30 000 kronor infördes.
Vi ser en tendens till ett något högre antal företag som är gr upperade i storleken 29
tkr jämfört med 31 tkr, medan vi inte ser samma grupperingsmönster vid jämförelseinter vallen 39 tkr och 41 tkr respektive 49 tkr och 51 tkr. Detta kan vara en indikation på att företag som omfattas av rådande omsättningsgräns själva påverkar sin
rapportering av intäkter genom mörkning eller omfördelning av intäkter. Vi bedömer dock men att detta i nuläget endast kan tolkas som indicier, och att vidare utredning i frågan behövs för ett underbyggt utlåtande.
Figur 2. Fördelning av antal företag på olika nivåer av omsättning, 2018
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Svenskt Näringsliv80 menar att progressiv momsbeskattning efter företagens omsättningsnivåer, likt det system som idag tillämpas i Finland, är ett system som
eventuellt skulle kunna stävja eventuellt fuskande med bokslut (genom omfördelning eller mörkning). Detta för att man vid ett progressivt system undviker att tilllämpa en skarp omsättningsgräns, vilket därigenom minskar de absoluta marginaleffekterna för företag precis under och precis över gränsen. Svensk Näringsliv påpekar dock att nackdelarna med ett sådant system överväger fördelarna, givet att
systemet kan upplevas otydligt och obegripligt, då särskilt bland småföretagare.
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Intervju md Svenskt Näringsliv 2020-05-29.
Intervju 2020-05-28.

5 Hotelltillstånd
Enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse 2 § måste den som vill bedriva hotell- eller pensionatsrörelse med minst fem rum eller nio gäster ansöka om
tillstånd för sådan verksamhet. Ansökan görs till Polismyndigheten i det län verksamheten är belägen och är förenad med en kostnad, som för närvarande uppgår till
4 600 kr. Förutom uppgifter om verksamheten ska ansökan innehålla uppgifter om
föreståndare och ersättare som också måste godkännas av myndigheten. Den som
bedriver verksamhet utan tillstånd eller godkänd föreståndare kan dömas till böter.
Tillståndet kan även återkallas.
Tillståndsprövningen tillkom enligt förarbeten81 till lagen bland annat för att säkra
att sökanden har de personliga förutsättningar som krävs för att driva rörelsen på
ett sätt som inte medför fara för allmän ordning och säkerhet.
Nedan redogör vi kring problembilden som omger hotellagstiftningen samt de förslag till förenklingar som tagits fram i samband med Förenklingsresan. Huvudförslaget är att förenkla regelverket genom att införa ett enklare digitalt anmälningsförfarande istället för dagens ansökningsprocess. Vi genomför sedan en samhällsekonomisk analys av huvudförslaget samt två alternativa förslag. Att förenkla tillståndsprocessen genom att ta bort kravet på ansökan och istället införa en anmälan
av verksamhet medför minskad administrativ börda för såväl företagare som Polismyndigheten.

5.1 Problembeskrivning
Enligt rapporten Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022,
som lyftes i samband med Förenklingsresan beskrivs att lagen om hotell- och pensionatsrörelse upplevs av företag och branschorganisationen Visita som en omständlig och gammaldags lag82. Rapporten visar att hotelltillstånden innebär en administrativ kostnad för företagen, samtidigt som de funktioner som lagen en gång syftat
till att uppnå upplevs regleras i annan lagstiftning, exempelvis gällande brandskydd
samt tillsyn som säkerställer att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt83.
Branschorganisationen Visita ser vidare en rad problem med nuvarande lagstiftning. Förutom att det idag finns annan lagstiftning som reglerar det som lagstiftarna
avsåg uppnå när lagen instiftades, se ovan, ser Visita att tillståndsprocessen i sig är
onödig jämte andra tillstånd som ska sökas och att det är ologiskt med tillstånd för

Kungl. Maj:ts proposition nr 12b år 1966, https://data.riksdagen.se/dokument/ER30124
Näringslivets regelnämnd, Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 20182022, https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/naringslivets-forslag-tillregelforbattringar-i-sverige-2018-2022_692520.html/BINARY/Naringslivets-forslag-tillregelforbattringar-i-sverige-2018-2022.pdf.
83 Näringslivets regelnämnd, Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 20182022, https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/naringslivets-forslag-tillregelforbattringar-i-sverige-2018-2022_692520.html/BINARY/Naringslivets-forslag-tillregelforbattringar-i-sverige-2018-2022.pdf.
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att bedriva just denna typ av verksamhet när det inte krävs för näringsidkare i
många andra branscher.84
5.1.1 Tillstånd för just hotellverksamhet ses som ologiskt
Det uppfattas (av Visita) som ologiskt att drift av hotell och pensionat, till skillnad
från annan näringsverksamhet, kräver särskilt tillstånd av polisen. Idag omfattas totalt 3 378 verksamheter (hotell, vandrarhem och stugbyar) av lagen, se Tabell 17.
Antal verksamheter som omfattas av hotellagen Anläggningar med färre än 5 rum
omfattas inte av lagen.
Tabell 17. Antal verksamheter som omfattas av hotellagen
Antal rum

Hotell

Vandrarhem

Stugbyar

Totalt

<5
5–9
10–14
15–19
20–49
50–99

15
282
283
188
626
376

56
252
208
134
210
41

18
101
54
32
52
20

89
635
545
354
888
437

Totalt

2 180

907

291

3 378

Not: De 89 anläggningar som har färre än fem rum omfattas inte av hotellagen.
Källa: Inkvarteringsstatistik, SCB och Tillväxtverket

5.1.2 Tillståndsprocessen upplevs som onödig jämte andra tillstånd som krävs
Idag innebär ansökningsprocessen att de som driver hotell och pensionat behöver
samla in dokument från andra offentliga verksamheter, så som bygglov, personbevis och förmyndarbevis, för att genomföra sin ansökan. I samband med att ansökan
skickas in betalar den ansökande avgiften om 4 600 kronor. I samtal med hotellägare som genomfört denna ansökan under 2019 framgår att förfarandet kan ta mellan en och åtta timmar beroende på tidigare erfarenheter av tillståndsprocesser.
Främst har det handlat om tid för att få fram det personbevis med intyg om förvaltning som krävs enligt ansökan. Enligt Polismyndigheten är det vanligt att ärenden
behöver kompletteras innan handläggning kan påbörjas. Efter att Polismyndigheten
beviljat ett tillstånd skickas kopior på beviset till kommunala nämnder.85
I de fall ett hotell eller pensionat ändrar antal bäddar behöver detta rapporteras till
Polismyndigheten. Företagarna behöver också rapportera ändringar av föreståndare eller ersättare till Polismyndigheten. Ändringsanmälan är inte förknippad
med någon avgift. Sedan årsskiftet 2019/2020 behöver företagarna även inkomma

Visita, Prioriterade förenklingar för företag inom besöksnäringen, https://visita.se/app/uploads/2019/09/Regelf%C3%B6renklingar-1902.pdf, intervju med Anna
Sandborgh, Visita.
85 5 § lagen (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1966742-om-hotell--och-pensionatrorelse_sfs-1966-742.
84

med en ny ansökan om hotelltillstånd var femte år, vilket bl.a. framgår från ett utdrag ur det ärenderegister som Polisen förvaltar.86 I figuren nedan redovisas de aktiviteter som genomförs inom tillståndsprocessen.

Figur 1 Aktiviteter för hotellägare och Polismyndigheten i tillståndsprocessen87

I samband med Förenklingsresan inkom synpunkter om att det upplevs vara för
många uppgifter som samlas in om ägaren/ föreståndaren av ett hotell/ pensionat
samtidigt som företagen inte förstår syftet med lagen. Bland åsikterna som kommit
in genom Förenklingsresan lyfts att det är många tillstånd som ska sökas för att
kunna driva hotell med en upplevd utdragen och icke-parallell process. Det rör sig
om danstillstånd, ansökan om föreståndare för hotell (ny och byte av), ägare av hotell och hotelltillstånd.
Hotelltillståndet har likt danstillståndet fått en stämpel av byråkrati och onödigt regelkrångel bland företagar e. Tillståndet anses medföra ett tillväxthinder då även en
mindre expansion av en rörelse är förknippat med flera uppgiftskrav.88 Hotellagens
bestämmelser och krav ses av br anschen (Visita) som onödiga och bör upphävas eller ersättas med ett enklare förfarande, exempelvis anmälningsplikt.89
5.1.3

Annan lagstiftning reglerar det hotellagen syftar till

Hotellagen stiftades i sin nuvarande form 1966, bland annat för att förhindra att hotell skulle kunna bli tillhåll för kriminella. Lagstiftarna ansåg att detta var av samhällsintresse och att god ordning måste kunna upprätthållas som ett medel att förhindra prostitution och annan brottslighet. Det skulle fodras av den som driver hotell att denne utövar viss kontroll över gästerna och därför behövde denne inneha
ansvarskänsla och ordentlighet.90
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Utdrag ur Polismyndighetens ärenderegister, ärenden inom saknummer 571 (hotell- och
pensionatsrörelse) som inkom under 2019, sänt till Ramboll via e-post från Polismyndigheten 2020-05-20.
87 Intervju med handläggare på Polismyndigheten, företag som sökt tillstånd 2019 samt
https:/ / polisen.se/ tjanster-tillstand/ tillstand-ansok/ bedriva-hotell--och-pensionatrorelse/ .
88 Tillväxtverkets, Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring, 2017-01-23,
https:/ / tillvaxtverket.se/ amnesomraden/ forenkling/ behovsanalyser.html.
89 https:/ / visita.se/ app/ uploads/ 2019/ 09/ Regelf%C3%B6renklingar-1902.pdf, intervju
med Anna Sandborgh, Visita.
90 Kungl. Maj:ts proposition nr 12b år 1966, https:/ / data.riksdagen.se/ dokument/ ER30124.

Det finns idag annan lagstiftning som reglerar det som hotellagen kan ha syftat till
när den instiftades. Exempelvis får polisen enligt utlänningslagen (2005:716)91 9
kapitlet 14 § sedan 2018 göra oanmälda arbetsplatsinspektioner för att kontrollera
om en arbetsgivare har anställda som inte har rätt att vistas i Sverige eller saknar
arbetstillstånd. Vidare har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gett ut
allmänna råd om brandskydd på hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar 92 som behandlar krav på brandskydd i byggnader och anläggningar.
Dessutom står det i 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd att kommuner ska ägna särskild uppmärksamhet åt exempelvis byggnader som hotell och pensionat.
Även uppgifter som kontrolleras i samband med serveringstillstånd93 överlappar
till viss del de krav om personlig lämplighet som ställs på föreståndare och dess ersättare enligt lagen om hotell- och pensionatsrörelse. Enligt vår beräkning har omkring 70 procent av de hotell och pensionat som är registrerade idag serveringstillstånd.94
5.1.4

Besöksnäringen en växande sektor där regelförenklingar anses ha stor
potential
I rapporten Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring beskrivs att besöksnäringen är en växande sektor som förutom att den ger konsumtion i flera
branscher såsom hotell och logi, restaurang, detaljhandel, transport etc., är viktig
för den svenska tjänsteexporten. Besöksnäringen består av många mindre företag
samtidigt som den sysselsätter ett stort antal personer, inte minst unga och personer som står utanför arbetsmarknaden. Förenklingar inom besöksnäringen anses
därför ha stor potential för ökad tillväxt och sysselsättning nationellt.95 I rapporten
identifieras 15 förslag som på olika sätt kan minska och förenkla uppgiftslämnande
för företag i besöksnäringen. Förslag nummer 14 handlar om att ändra lagen om hotell- och pensionatsrörelse genom att avskaffa kravet om att ansöka om tillstånd för
hotell- och pensionatsrörelse. Enligt rapporten skulle ett avskaffande av kravet om

SFS 2018:739, Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716).
SRVFS 2008:3 allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar, https://www.msb.se/sv/regler/gallande-regler/skyddmot-olyckor/srvfs-20083/.
93 Se webbplatsen verksamt.se:s Serveringstillstånd https://www.verksamt.se/lamna-uppgifter-och-sok-tillstand?p_p_id=tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand__facesViewIdRender=%2FshowPermit.xhtml&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand_permitId=56167&_tvv_hitta_tillstand_WAR_tvv_hitta_tillstand_parentNav=%2FshowAtoZ.xhtml&queryterm=Serveringstillst%C3%A5nd.+Sidan+blev+senast+uppdaterad%3A+2017-10-19.+Du+beh%C3%B6ver%3Cbr%3E+s%C3%B6ka+, hämtad 2020-0612.
94 Enligt en korskörning med företag i Bisnis Analys med SNI-kod 55 och Folkhälsomyndighetens Alkoholregister har 1508 verksamheter med denna SNI-kod serveringstillstånd. Avräknat vandrarhem och stugbyar finns enligt statistik från SCB 2 165 hotell och pensionat
och enligt antagande att det är 1508 av dessa som är registrerade i Alkoholregistret uppgår
det till ca 70 %.
95 Se Tillväxtverkets rapport Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring 2017-0123,https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/behovsanalyser.html .
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tillstånd vid en viss storlek medföra färre administrativa uppgifter för de företag
som vill expandera inom hotellbranschen.96

5.2 Förenklingsförslag
Det finns flera relevanta förenklingsförslag som möter problembilden. Som ett resultat av inkomna synpunkter under Förenklingsresan har flera olika förslag tagits
fram, bl.a. att helt avskaffa lagen om hotell och pensionat, att höja gränsen för tillståndsplikt från 5 rum till fler samt att ersätta kravet på ansökan om hotelltillstånd
med en anmälningsplikt. Nedan redogör vi för förslag om anmälningsplikt med digitalt förfarande, samt två alternativa förslag.
Förslag: Ersätt kravet på ansökan om hotelltillstånd med en anmälningsplikt
med ett enkelt digitalt förfarande
Dagens ansökningsförfarande per mejl eller brev ersätts med en obligatorisk digital
anmälan. Anmälan kräver endast kontaktuppgifter, adressuppgifter, organisationsnummer. Polismyndigheten tillhandahåller en digital tjänst där anmälan kan göras.
Anmälan är inte förenad med någon kostnad för företagarna. Ändringar i verksamheten som byte av föreståndare, ersättare eller ändringar rörande antal rum behöver inte anmälas.

Ett alternativt förslag, som presenteras nedan som alternativt förslag 1, är att förenkla förfarandet för mindre hotell och pensionat genom att höja gränsen för antal
rum per verksamhet som omfattas av kravet på tillstånd. Ett annat alternativt förslag, som presenteras nedan som alternativt förslag 2, är att ta bort kravet på hotelltillstånd genom att upphäva berörda paragrafer (2–9 §§, 16,18,19 och 22 §§97) i lagen. Övriga bestämmelser i lagen fortsätter att gälla så att kraven på ordning och säkerhet samt att polismyndigheten har rätt att få tillträda hotell och pensionat för att
utöva tillsyn över att bestämmelserna i lagen efterföljs.

Alternativt förslag 1: Gränsen för när ett hotelltillstånd krävs höjs till 15 rum
Nuvarande gräns för när tillstånd krävs är om en verksamhet har minst nio gäster eller omfattar minst fem gästrum. Förslaget innebär att denna gräns höjs till att omfatta 15 rum eller 29 gäster. Förslaget medför att mindre verksamheter undantas
kravet på hotelltillstånd.
Alternativt förslag 2: Upphäv kravet på hotelltillstånd men behåll övriga bestämmelser i lagen
Istället för att upphäva hela lagen om hotell- och pensionatsrörelse, upphävs endast
paragraferna rörande tillståndet. Detta för att behålla bestämmelserna om tillsyn
och kontroll.

Se Tillväxtverkets rapport Ökad digitalisering för en blomstrande besöksnäring 2017-0123, s 43.
97 Se Lagen (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.
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Ett ytterligare alternativ som lyfts under Förenklingsresan är att lagen om hotelloch pensionatsrörelse upphör helt. Denna utredning har inte kunnat bekräfta om
polisen har användning av registret i sin operativa verksamhet eller ej. Det krävs
därför vidare utredning innan förslag om att hela lagen upphävs läggs fram.
5.2.1 Skäl till förslagen
Att ersätta kravet på ansökan med ett krav på digital anmälan skulle förenkla förfarandet avsevärt för företagen. Enligt förslaget skulle sökanden endast fylla i en
blankett digitalt med uppgifter om verksamheten istället för dagens ansökningsförfarande där föreståndare och ersättare ska inge personbevis med intyg om förvaltning för att kunna bli godkända. Detta förslag ser branschorganisationen Visita positivt på, även om de helst ser att lagen om hotell- och pensionatsrörelse upphävs
helt. Genom att införa anmälningsplikten skulle även den administrativa bördan för
handläggarna på Polismyndigheten minska, då inga kontroller av personer behöver
göras och inga tillstånd skickas ut.

5.3 Samhällsekonomisk analys
Huvudförslaget att utreda har varit att upphäva kravet på hotelltillstånd och istället
införa anmälningsplikt, där anmälan görs helt digitalt. Vi har även utrett två alternativa förslag, där alternativ 1 har handlat om att höja gränsen för antal rum en verksamhet ska ha för att omfattas av kravet på tillstånd från fem rum till 15 rum; och
där alternativ 2 har varit att helt upphäva kravet på hotelltillstånd. Nedan presenterar vi vår samhällsekonomiska analys av de tre förslagen.
5.3.1 Samlad bedömning
Vi bedömer att förenklingar av regelverket inom hotellagen har begränsade samhällsekonomiska effekter. Dagens förfarande är relativt sett inte särskilt kostsamt i
vare sig tid eller pengar för företagen och har enligt vår bedömning ytterst begränsad, om någon alls, påverkan på arbetsmarknaden. Samtidigt innebär dagens avgift
för ansökan inte någon större intäkt för staten, varför konsekvensen av att ta bort
avgiften inte heller är särskilt stor. Den huvudsakliga nyttan av förslaget följer därför av förstärkt förtroende mellan näringsidkare och myndigheter.
Av de tre aktuella förslagen är det alternativa förslaget att upphäva kravet på tillstånd helt det samhällsekonomiskt mest fördelaktiga för både företagen och offentlig förvaltning. Att ersätta tillståndskravet med krav på anmälan kräver en viss
initial investeringskostnad för det offentliga även om handläggningstider minskar.
Det ger också minskade intäkter i form av slopade avgifter. De alternativa förslagen
är båda lika fördelaktigt ekonomiskt för mindre företag.
Samtidigt kan en digital anmälan förenkla tillståndsprocessen avsevärt för företagen och minska deras administrativa börda. Om kravet på en avgift för ansökan tas
bort samtidigt med kravet på ansökan, minskar företagens kostnad för ansökningsförfarandet avsevärt. Dessutom möjliggör förslaget att registret med hotell- och
pensionatsrörelser upprätthålls och så även Polismyndighetens möjligheter att utöva kontroll av verksamheterna.

I Tabell 18 nedan sammanfattar vi vår uppskattning av de kvantitativa effekter förslaget om att ersätta ansökningsförfarandet med en digital anmälan förväntas medföra för företagen samt offentlig förvaltning.
Tabell 18. Sammanfattning – samhällsekonomiska konsekvenser av förslaget att upphäva kravet på hotelltillstånd och istället införa anmälningsplikt
Typ av samhällsekonomisk konsekvens

Företagen

Offentlig förvaltning

Minskade administrativa
kostnader

De minskade administrativa kostnaderna uppgår till ca 3 301 000 kr per
år. 3,5 timmar i minskad tid för tid att
fylla i ansökan samt minskad avgift för
ansökan med 4600 kr/företag, totalt 5
577 kr/företag som berörs.

Minskad handläggningstid 1,5 timmar/ansökan, totalt 880 timmar.
Minskad kostnad för handläggning totalt ca 163 000 kr

Implementering och underhåll av digital anmälan

1,6 miljoner* det första året i investeringskostnader för digital anmälan
Minskad intäkt om ca 2 700 000 kr
från uteblivna avgifter

Minskad intäkt till offentlig
förvaltning

*Grov uppskattning av investeringskostnad

I tabellen nedan sammanfattar vi vår uppskattning av de kvantitativa effekter som
alternativt förslag 1, att höja gränsen för antal rum och gäster för att en verksamhet
ska omfattas av tillståndsplikt till 15 rum, förväntas medföra för företagen och offentlig förvaltning.
Tabell 19. Sammanfattning – samhällsekonomiska konsekvenser av förslaget att höja
gränsen för tillståndsplikt till verksamheter med minst 15 rum
Typ av samhällsekonomisk konsekvens

Företagen

Minskade administrativa
kostnader

1180 verksamheter undantas bestämmelserna om tillstånd. De minskade administrativa kostnaderna uppgår samlat till ca 1 189 000 kr.

Offentlig förvaltning
Minskad handläggningstid 416 timmar, minskad kostnad för handläggning ca 77 000 kr
Minskad intäkt om ca 956 800 från
uteblivna avgifter

Minskad intäkt till offentlig
förvaltning

I tabellen nedan sammanfattar vi vår uppskattning av de kvantitativa effekter som
alternativt förslag 2, att upphäva kravet på hotelltillstånd helt, förväntas medföra
för företagen och offentlig förvaltning.
Tabell 20. Sammanfattning – samhällsekonomiska konsekvenser av förslaget att
upphäva kravet på hotelltillstånd helt
Typ av samhällsekonomisk konsekvens

Företagen

Offentlig förvaltning

Minskade administrativa
kostnader

Alla berörda hotell- och pensionatsröMinskad handläggningstid om totalt
relser får minskade administrativa
1 174 timmar. Minskad administrakostnader som uppgår till 5577
tiv kostnad om ca 217 400 kr
kr/verksamhet

Minskad intäkt till offentlig
förvaltning

Totalt minskar den administrativa
kostnaden för berörda företag med
ca 3 301 000 kr.

Minskad intäkt om ca 2 700 000 kr
från uteblivna avgifter

5.3.2 Konsekvenser för företagen
Förslaget att ersätta ansökningsprocessen med en digital anmälan innebär dels en
minskad administrativ börda för berörda verksamheter, dels en direkt kostnadsbesparing eftersom företagen slipper betala avgift för ansökan om hotelltillstånd. Från
och med årsskiftet 2019/2020 har tillståndet tidsbegränsats till att gälla i högst fem
år. Det innebär att den administrativa bördan för berörda företag förväntas öka till
viss del, om verksamheten har samma ägare i mer än fem år om ansökningsförfarandet kvarstår. En digital anmälan skulle därför potentiellt kunna minska bördan
ytterligare. Antalet verksamheter som ansöker om nytt hotelltillstånd (innan
femårs-gränsen infördes) var ca 391 per år, vilket motsvarar 12 procent av berörda
verksamheter (baserat på uppgifter för 2019). Vi bedömer att femårs-gränsen medför att ungefär hälften av alla nya tillstånd kommer behöva förnyas var femte år
(och att hälften inte berörs eftersom de gör en ändringsanmälan för byte av ägare
eller lägger ner verksamheten dessförinnan), vilket innebär att 196 tillståndspliktiga verksamheter kommer att söka om nytt tillstånd framöver. Det innebär att
sammantaget 587 (391 + 196) nyansökningar berörs. Antalet ändringar uppskattas
vara ca 334 per år vilket motsvarar 10 procent av berörda verksamheter (baserat
på uppgifter för 2019)98.
Tabell 21. Antal berörda verksamheter
Berörda verksamheter
Verksamheter som inte behöver söka tillstånd (nytt eller förnya efter 5 år)
Verksamheter som inte behöver ansöka om ändringar

Antal
587
334

Totalt

921

Tidsåtgången för ansökan uppskattas variera mellan företagarnas erfarenhet av liknande processer, men bör enligt vår bedömning i snitt vara 4 timmar per verksamhet. Att genomföra ändringar tar i snitt 30 minuter. Genom att ersätta ansökningsförfarandet med en digital anmälan minskar den administrativa tiden som företagen lägger ned på att få tillstånd för verksamheten med 3,5 timme. Samtidigt tas
kravet på att ansöka om ändringar i verksamheten bort, så att företagen sparar tid
även där. Totalt minskar tiden för ansökan för företagen med 3,5 timmar samt för
ändringar 0,5 timmar.
Tabell 22. Tidsåtgång per verksamhet och aktivitet
Berörda verksamheter
Verksamheter som ansöker
om tillstånd
Verksamheter som ansöker
om ändringar

Tidsåtgång idag (h)

Ny tidsåtgång med
anmälan (h)

Totalt minskad tid

4

0,5

3,5 h

0,5

0

0,5 h

Totalt är den administrativa kostnaden för att ansöka om hotelltillstånd 5717 kr, inräknat tid för en hotellchef att fylla i ansökan, få fram intyg, skicka in ansökan samt

Utdrag ur Polismyndighetens ärenderegister, ärenden inom saknummer 571 (hotell- och
pensionatsrörelse) som inkom under 2019, sänt till Ramboll via e-post från Polismyndigheten 2020-05-20
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betala avgiften om 4 600 kr. Genom att ersätta ansökan med ett anmälningsförfarande minskar den administrativa kostnaden per företag med 5 577 kr (97,5 %).
Tabell 23. Kostnad per verksamhet och aktivitet
Ansökan om hotelltillstånd kr99
Verksamheter som ansöker
om tillstånd

Ansökan om ändringar kr

1 116

Med anmälningsförfarande kr
140

Verksamheter som ansöker
om ändringar

140

Avgift

4 600

0

0

Total kostnad per verksamhet
Totalt minskad kostnad per
verksamhet

5 717

140

140
5577 kr

Den administrativa kostnaden för att ansöka om tillstånd uppgår med nuvarande
lagstiftning till totalt 3 355 834 kr. Den beräknade administrativa kostnaden för ett
anmälningsförfarande för företagen är 54 590 kr. Den totala minskade administrativa kostnaden vid ett upphävande av krav på ansökan om hotelltillstånd och ersätta det med ett anmälningsförfarande uppgår därmed till 3 301 244 kr.
Tabell 24. Totalt minskad administrativ kostnad

Verksamheter som ansöker om tillstånd
Verksamheter som ansöker om ändringar

Kostnad idag ansökan

Ny kostnad med anmälan

Totalt minskad administrativ kostnad
för berörda verksamheter

3 355 834

54 590

3 301 244

46 632

0

46 632

5.3.2.1 Konsekvenser vid förslaget om höjd gräns

Den nuvarande gränsen för att omfattas av krav på hotelltillstånd är verksamheter
som har minst 5 rum och nio gäster. Att höja gränsen för antal rum till 15 rum,
skulle förenkla för 1180 företag, d.v.s. omkring 35 procent av de verksamheter som
berörs idag, som då skulle slippa ansöka om hotelltillstånd. Dessa mindre företag
med 5–14 rum skulle få en minskad administrativ kostnad om 5 577 kr vardera i
minskad tid och slopad avgift. Förslaget skulle innebära att antal timmar hotell- och
pensionatsrörelserna tillsammans lägger ned minskar totalt med 832 timmar. Den
totala minskade administrativa kostnaden uppgår till 1 189 120 kr för ansökan om
hotelltillstånd samt 17 173 kr för ansökan om ändring av verksamhet.

Uppskattad timkostnad baseras på uppgift om lön för hotellchef om 48 400 kr/mån, se
SCB:s lönestatistik för hotellchefer (https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search/?lon=hotellchef), samt att antalet arbetstimmar på ett år är 2080.
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Tabell 25 Minskad tid och kostnad med förslaget om höjning av gräns till verksamheter med minst 15 rum
Minskad tid
per företag (h)

Totalt minskad
tid (h)

Minskad kostnad per företag, tid samt
avgift (kr)

Totalt minskad
kostnad, tid
samt avgift
(kr)

Verksamheter som
ansöker om tillstånd*

4

832

5 717

1 189 120***

Verksamheter som
ansöker om ändringar**

0,5

105,5

140

17 173****

* Vi beräknar att ca 18 procent (379 st) av berörda verksamheter ansöker om tillstånd för hotellverksamhet årligen100
** Vi beräknar att ca 10 procent (211 st) av berörda verksamheter ansöker om ändringar av verksamheten årligen101
*** Den totala administrativa kostnaden för ansökan är idag 3 355 834 kr, den blir totalt 2 166 174 kr
om verksamheter med under 15 rum undantas
**** Den totala administrativa kostnaden för ändringar är idag 46 632 kr, den blir totalt 29 459 kr om
verksamheter med under 15 rum undantas

5.3.3 Konsekvenser för medborgare och hushåll
Vi bedömer att förslaget inte medför konsekvenser för medborgare och hushåll.
Branschen har tidigare framfört att förenklat förfarande kan medföra att fler hotellverksamheter kan öppna, medför fler möjligheter för turism i Sverige och ökade
sysselsättningsmöjligheter inom besöksnäringen. Men eftersom den administrativa
bördan för företagen är begränsad bedömer vi det osannolikt att förslaget får någon
reell inverkan på antalet hotellverksamheter eller pensionat.
5.3.4

Offentligfinansiella konsekvenser

Samtliga förslag innebär minskade intäkter för offentlig förvaltning (Polismyndigheten). Förslaget om att upphäva kravet på ansökan och införa digital anmälan innebär även en initial investeringskostnad för att etablera en digital tjänst. Över tid
minskar dock Polismyndighetens behov av personal för handläggning av ärendena,
vilket innebär en kostnadsbesparing för myndigheten. Handläggningstiden per
ärende beräknas minska från 2 timmar till 0,5 timmar. Totalt förlorar Polismyndigheten ca 2,7 miljoner kr i intäkter om avgiften för ansökan tas bort i samband med
att kravet på ansökan ändras till ett anmälningsförfarande. Samtidigt minskar Polismyndighetens kostnad för handläggning med totalt ca 194 000 kr, då handläggningstiden för anmälan förkortas och handläggning av ändringar helt försvinner.
Den offentligfinansiella effekten är beroende av antalet verksamheter som anmäler
sin verksamhet.
Tabell 26. Offentligfinansiell effekt huvudförslag, införande av digital anmälan

Baserat på utdrag från Polismyndighetens ärenderegister, ärenden inom saknummer
571 (hotell- och pensionatsrörelse) som inkom under 2019, sänt till Ramboll via e-post från
Polismyndigheten 2020-05-20.
101 Baserat på utdrag från Polismyndighetens ärenderegister, ärenden inom saknummer
571 (hotell- och pensionatsrörelse) som inkom under 2019, sänt till Ramboll via e-post från
Polismyndigheten 2020-05-20.
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Offentligfinansiell effekt
Minskade intäkter från avgift
Minskade utgifter för hantering av inkomna ansökningar
Minskade utgifter för hantering av inkomna ändringsanmälningar
Nettoeffekt

Intäktsminskning för staten (kr)
2 700 200
163 062
30 927
2 506 171

Alternativt förslag 1, att höja gränsen för antal rum en verksamhet ska ha för att
omfattas av kraven på tillstånd från 5 rum till 15, innebär en minskad intäkt i form
av uteblivna avgifter för Polismyndigheten om 956 800 kr. Samtidigt minskar kostnaden för handläggning av ansökningar och ändringar med totalt 90 819 kr.
Tabell 27 Offentligfinansiell effekt vid en höjning av gräns till verksamheter med minst
15 rum

Offentligfinansiell effekt
Minskade intäkter från avgift
Minskade utgifter för hantering av inkomna ansökningar
Minskade utgifter för hantering av inkomna ändringsanmälningar
Nettoeffekt

Intäktsminskning för staten (kr)
956 800
77 040
13 779
865 981

Vid alternativt förslag 2, ett avskaffande av kravet på ansökan om tillstånd för samtliga hotell- och pensionatsrörelser, skulle offentlig förvaltning få minskade intäkter
om drygt 2,7 miljoner kronor. Samtidigt skulle minskningen av den administrativa
bördan för handläggning av ansökan och ändringar av tillstånd uppgå till drygt
248 000 kr.
Tabell 28 Offentligfinansiell effekt vid ett avskaffande av kravet på ansökan om tillstånd för samtliga hotell- och pensionatsrörelser
Offentligfinansiell effekt
Minskade intäkter från avgift
Minskade utgifter för hantering av inkomna ansökningar
Minskade utgifter för hantering av inkomna ändringsanmälningar
Nettoeffekt

Intäktsminskning för staten (kr)
2 700 200
217 416
30 927
2 451 857

6 Central plattform för regelgivning
Idag genomförs regelgivning av ett stort antal offentliga instanser. Det finns inget
samlat ställe för företag och branschorganisationer att vända sig till för att överblicka dessa processer för regelgivning. Nedan redogör vi för problembilden detta
medför. Vi redogör även för ett förslag om en informationsnod eller centralplattform som samlar pågående och planerade insatser. Vi genomför sedan en samhällsekonomisk analys av förslaget.

6.1 Problembeskrivning
I Sverige finns många olika regelgivare. Men det finns ingen central åtkomstpunkt
för information kring det arbete som pågår och som påverkar företag.102 Istället innebär dagens system att regelgivare individuellt informerar om pågående arbete på
sina webbplatser. Detta bedöms leda till att företag har svårt att skapa sig en överblick av det regelgivningsarbete som rör deras verksamhet.
6.1.1 Oöverblickbar information leder till oförutsägbarhet
Förutom att regelgivare individuellt informerar om pågående arbete på sina webbplatser har Tillväxtverket under Förenklingsresan funnit att det råder brist på information och transparens när regelgivningsarbeten planeras och påbörjas. Denna
oförutsägbarhet kan innebära att företag går miste om möjligheter att lämna in synpunkter på regelgivningsarbeten.
Under Förenklingsresan har det framkommit att företagen även upplever att det
inte tas tillräckligt med hänsyn till de konsekvenser och den börda som uppstår för
företag vid ändringar i lagar och vid tillämpningen av dessa.103 Dessutom synliggörs
eller kommuniceras inte konsekvenserna för företagen tillräckligt. Det kan bland
annat leda till att företagen får lite tid på sig att anpassa sina verksamheter efter
nya regler.

6.2 Förenklingsförslag
Förslag: Upprätta en central plattform (informationsnod) där regelgivare kan informera företag och branschorganisationer om kommande och pågående arbeten
inom förenkling.
Plattformen ska innehålla följande information:


information när regelgivningsarbeten planeras och påbörjas



information om kommande konsultationer, samt när, var och hur intressenter kan lämna inspel



publicering av inkomna synpunkter från intressenter, ex. remissvar

Exempelvis finns lagrummet.se vilket är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. Denna webbplats innehåller dock ingen samlad företagsspecifik information, utan som företag måste man själv veta vad som är relevant att söka på.
103 Detta berör alltså de konsekvensutredningar som görs i samband med regelgivningsarbete, och som kontrolleras av Regelrådet.
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information om nya tolkningar eller vägledningar som ex. myndigheter
gör.

Plattformen föreslås endast informera om kommande och pågående regelgivningsarbeten. Den kommer således inte att innehålla vägledning eller information kring tidigare regelgivningsarbeten eller regelverk. Plattformen kommer inte
heller att dela skräddarsydd företagsinformation, utan det kommer vara upp till
företagen att veta vilken information som berör dem.104

6.3 Samhällsekonomisk analys
6.3.1

Samlad bedömning

Den samhällsekonomiska effekten av förslaget beror på i vilken utsträckning plattformen används, vilket medför att det är svårt att på förhand avgöra dess effekt. Vi
bedömer dock att mest sannolika är att förslaget får en begränsad samhällsekonomisk effekt. Förslaget kan innebära att sök-och informationskostnaderna kommer
minska för företagen och branschorganisationerna (med hur mycket beror på kvaliteten på plattformen) samt att plattformen kommer bidra till en förbättrad samrådsprocess mellan regelgivare och företag, men även regelgivare emellan.
Förslaget innebär kostnader för staten i form av investerings- och underhållskostnader, inklusive kartläggning och inhämtning av relevant information, teknisk utveckling, förvaltning och informationsspridning.
I Tabell 29 nedan sammanfattar vi vår uppskattning av de kvantitativa effekter förslaget förväntas medföra för offentlig förvaltning samt för företagen. Under tabellen
listar vi övriga effekter uttryckt i kvalitativa termer.
Vår exempelberäkning visar att de minskade sök-och informationskostnaderna kan
variera oerhört mycket – från 1 000 kr till 4,2 miljoner kronor per år.105 Variationen
beror framförallt på hur många företag/branschorganisationer som kommer använda plattformen, vilket i huvudsak beror på plattformens kvalitet. Vidare bedömer vi att upprättandet och förvaltningen av plattformen kommer kosta staten 1,6
miljoner det första året och därefter 1,4 miljoner per år. Till detta tillkommer eventuella marknadsföringskostnader.
Överlag bedömer vi att sök- och informationskostnaderna minskar i paritet med de
resurser som läggs på plattformen. Om plattformen marknadsförs bedömer vi det

Den pilot som den centrala plattformen kan innebära skulle över tid kunna kopplas ihop
med andra pågående initiativ som exempelvis vidareutveckling av verksamt.se eller ”Mina
ärenden”. Mina ärenden är en del av arbetet med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte som bl.a. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) arbetar
med. Ett av syftena med Mina ärenden är att ge en samlad bild av företags ärenden i offentlig sektor. Se DIGG, Arbetet med en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte fortsätter, https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2020/arbetet-med-en-forvaltningsgemensam-digital-infrastruktur-for-informationsutbyte-fortsatter2/#skipToContent
(hämtad 12 juni 2020).
105 Våra beräkningar baseras på Databasen Malin, som lanserades av Tillväxtverket 2012.
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mer troligt att plattformen kommer resultera i en nettovinst. Men om ingen marknadsföring läggs på plattformen bedömer vi det mer troligt att plattformen kommer
resultera i en nettoförlust.
Tabell 29. Sammanfattning – samhällsekonomiska konsekvenser
Typ av samhällsekonomiskkonsekvens
Minskade sök-och informationskostnader

Företagen och
branschorganisationerna

Offentlig förvaltning

De minskade sök-och informationskostnaderna varierar beroende på användningen av plattformen, mellan 1
000 kr till 4,2 miljoner kronor per år.

Implementering och underhåll av
plattformen

1,6 miljoner det första året och därefter 1,4 miljoner per år. Till detta tillkommer eventuella marknadsföringskostnader.

Vi bedömer även att förslaget kommer innebära:
 En förbättrad samrådsprocess mellan regelgivare och företag. Förslaget
skulle kunna bidra till att företag involveras tidigare i samrådsprocessen. Detta
kan bidra till ett bättre företagsklimat genom bättre anpassade regler, färre revideringar, effektivitetsvinster och undvikna kostnader.
 En förbättrad samordning mellan regelgivare, vilket kan leda till förenklade regler. Storleken på nyttan beror på huruvida myndigheterna innan letade
liknande information, samt om plattformen kommer leda till att fler myndigheter tar del av denna information, och om detta i sin tur kommer leda till
bättre beslutsfattande.
6.3.2

Konsekvenser för företagen

6.3.2.1 Sök- och informationskostnader minskar

En central plattform där all relevant information finns tillgänglig kommer minska
transaktionskostnaderna i form av minskade sök- och informationskostnader för
företag. Detta förutsätter att företag känner till plattformen och att den tillför information som tidigare var svårt att få tag på.
Sökkostnaderna minskar eftersom företag inte behöver leta på flera plattformar för
att hitta den önskade informationen. Informationskostnaderna minskar eftersom de
inte längre behöver känna till vilka myndigheter, kommittéer eller departement
som arbetar med regelgivning som rör företagens verksamhet.
Vidare kan minskade sök-och informationskostnader leda till att barriärer sänks för
att starta nya företag. Med avsaknaden av en central plattform råder idag en informationsasymmetri där redan etablerade företag har en fördel mot nystartade företag. Det är rimligt att anta att redan etablerade företag har bättre koll på vilka regelgivare och därmed vilka plattformar som är relevanta att hålla koll på. En central
plattform skulle minska informationsasymmetrin och därmed också minska en del
av den risk eller osäkerhet som är förknippad med att starta ett nytt företag.
6.3.2.2 Hur mycket kostnaderna minskar beror på ett antal faktorer

Hur mycket informations-och sökkostnaderna minskar kommer variera bland de
företag som använder plattformen. Bland annat beror det på företagens verksamhet, om företaget bedriver handel med andra länder, om personal anställs, eller om

företaget är nystartat eller väletablerat. Exempelvis är det troligt att en central
plattform kring regelgivningsarbeten proportionellt sett skapar större nytta för företag som enbart bedriver sin verksamhet inom Sverige, jämfört med företag som
också bedriver sin verksamhet utanför Sverige. Detta eftersom det förra endast behöver hålla sig uppdaterad på regelgivningsarbete i Sverige, medan det senare behöver hålla koll på flera länders regelgivningsarbeten. Den additionella nyttan är
därför proportionellt större för det förra.
Inom ramen för detta uppdrag är det inte möjligt att undersöka de faktorer som
kommer påverka storleksminskningen närmare. Istället baseras vår analys på ett
antal exempelberäkningar, med syfte att illustrera olika storleksminskningar. Våra
antaganden följer principen som finns illustrerad i Figur 2.
Figur 2. Antaganden om hur plattformen kan minska sök-och informationskostnaderna

Det första antagandet görs på grund av att information kring påbörjade eller planerade regelgivningsarbeten endast utgör en del av den information som ett företag
behöver för att driva sin verksamhet. Här har vi antagit att plattformen som mest
kommer påverka en procent av den informationssökning som görs. Vi bedömer
detta som ett högt antagande, framförallt på grund av att plattformen inte kommer
innehålla information eller rådgivning kring avslutat regelgivningsarbete.
Vidare bedömer vi det rimligt att kommande och pågående regelgivningsarbete
som mest utgör en av hundra olika områden som ett företag behöver information
kring. Andra informationsområden (med flera tillhörande delområden) inkluderar
makroekonomiska trender, kundefterfrågan, personalfrågor, konflikthantering,
bokföringsfrågor, skattefrågor, information om konkurrenter, externa händelser,
för att nämna några.

Det andra antagandet görs på grund av att inte alla företag kommer använda eller
känna till plattformen. Endast de som använder plattformen kommer dra nytta av
den. Dock kan företag också indirekt dra nytta av den genom information från
branschorganisationer som troligtvis också – om inte främst – kommer att använda
plattformen. Dock innebär detta inte en additionell nytta för dessa företag (eftersom det är rimligt att anta att de vände sig till branschorganisationen för information innan också).
Vårt högsta antagande är att en av 10 företag kommer att dra direkt nytta av plattformen. Huruvida detta är realistiskt eller inte beror på plattformens kvalitet
(såsom om den är välutformad, innehåller relevant information och är uppdaterad),
attraktivitet (om den är bättre än alternativen) samt hur den marknadsförs.
Det tredje antagandet har att göra med plattformens utformning och den information som kommer finnas tillgänglig där. Det vill säga, hur mycket lättare det kommer bli för företag att hitta information. Eftersom plattformen inte kommer innehålla skräddarsydd information bedömer vi att plattformen som mest kommer
minska den administrativa bördan med 70 procent. Det innebär att ett företag fortfarande måste 1) veta vilken information som är relevant för dem, samt 2) leta
denna information på plattformen.
6.3.2.3 De minskade kostnaderna kan variera väldigt mycket

Dessa tre antaganden innebär att vi som mest antar att plattformen kommer
minska sök-och informationskostnaderna med 0,07 procent – motsvarande ca 4,2
miljoner kronor. I det scenario där det antas att plattformen kommer påverka informationssökningen lite resulterar i så lite som en 0,000002 procentig minskning
av kostnaderna, motsvarande 1 000 kr. Vår exempelberäkning som illustreras i Tabell 30 visar därmed att de minskade sök-och informationskostnaderna kan variera
oerhört mycket.
Tabell 30. Exempelberäkning – minskade sök-och informationskostnader

Hur stor del av den totala informationssökningen påverkas?
Hur många företag kommer använda plattformen?
Hur mycket minskar plattformen sök-och informationskostnader kopplat till regelgivning?
Multiplikator (procentuell minskning)
Total kostnadsuppskattning (Databasen Malin)106
Vad blir kostnadsbesparingen?

Låg

Mellan

Hög

0,01%

0,1%

1%

1%

5%

10%

20%

50%

70%

0,00002%
6 035 000 000

0,0025%
6 035 000 000

0,07%
6 035 000 000

1 000

151 000

4 225 000

6.3.2.4 Effektivare regelgivningsprocess som följd av ökad möjlighet för fler och tidigare
samråd för företagen

Den centrala plattformen skulle förbättra den information som når företag gällande
kommande konsultationer, samt när, var och hur intressenter kan lämna inspel.

Den totala kostnaden har nuvärdesberäknats med hjälp av SCBs prisomräknare, se:
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ (hämtad 08-062020).
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Detta kan leda till undvikna kostnader på sikt. Om företag får ökade möjligheter att
påverka utformningen av regelgivningsarbeten minskar risken att ofördelaktigt utformade regler, lagar eller förordningar implementeras – och att eventuella revideringar måste ske i framtiden. Att involvera företag tidigt i processen medför att regelgivare kan fatta bättre beslut när de har en ökad förståelse för företagens behov.
Företagen i sin tur kan fatta bättre beslut och anpassa sina verksamheter med en
bättre framförhållning.
6.3.2.5 Branschorganisationer kommer också kunna dra nytta av plattformen

Förutom företag bedömer vi att plattformen troligtvis kommer användas av
branschorganisationer. Liksom företag kommer branschorganisationer kunna lägga
mindre resurser på att söka information kring pågående och planerade regelgivningsarbeten. Det är även troligt att plattformen kommer hjälpa branschorganisationer att snabbare komma åt information. Det kan exempelvis leda till att de bättre
kan anpassa sitt påverkansarbete till planerade regelgivningsarbeten.
I exempelberäkningarna ovan antar vi att även branschorganisationer ingår. Men
jämfört med företag bedömer vi att den additionella nyttan kommer vara relativt
lägre för branschorganisationer. Detta då det är troligt att branschorganisationer
redan har bättre koll på pågående och planerade regelgivningsarbeten (kopplat till
informationskostnader) och har upparbetade processer för att hålla sig uppdaterade kring detta (kopplat till sökkostnader).
6.3.3

Konsekvenser för staten

6.3.3.1 Plattformen stärker samordningen mellan regelgivare

Det är även troligt att myndigheter och statliga offentliga utredningar kommer använda plattformen för att hålla sig informerade om det regelgivningsarbete som pågår och planeras. Storleken på nyttan beror på huruvida myndigheterna innan letade liknande information, samt om plattformen kommer leda till att fler myndigheter tar del av denna information, och om detta i sin tur kommer leda till bättre beslutsfattande. Exempelvis kan det leda till en bättre samordning kring regelgivningsarbeten och att kvaliteten höjs med den ökade informationen.
6.3.3.2 Plattformen innebär kort-och långsiktiga investeringskostnader för staten

För att den centrala plattformen ska leda till ökade nyttor för företagen krävs det
att den används. Det krävs även att den förvaltas på ett sådant sätt att all relevant
information som rör företagen inkluderas och hålls uppdaterad. Detta förutsätter
marknadsföringsinsatser samt resurser dels för att skapa plattformen, dels för att
förvalta plattformen på längre sikt. Detta inkluderar kostnader förknippade med
samråd, kartläggning och analys av relevant information, teknisk utveckling och
upprättande av system och processer.
För en enklare utformad plattform uppskattar vi att det kommer krävas omkring
två årsarbetskrafter för att upprätthålla plattformen. Detta innebär en kostnad om

ca 930 000 kr per år.107 Till detta tillkommer en uppskattningsvis 0,5 årsarbetskraft
för att upprätta plattformen, motsvarande ca 265 000 kr.108 Om Regeringskansliet
förvaltar plattformen innebär det ett signalvärde till regelgivare att inkomma med
information till plattformen, vilket gör det mer sannolikt att plattformen hålls med
uppdaterad information. Vi bedömer därför att plattformen kommer ha större genomslag om förvaltningen av plattformen läggs på Regeringskansliet, snarare än en
enskild myndighet.
Vi förstår att förslaget innebär att varje instans som arbetar med regelgivningsarbeten kommer få i uppgift att dela information om planerade och pågående regelgivningsarbeten till den enhet som förvaltar plattformen. Vi uppskattar detta kommer kosta kring 450 000 kr.109 Totalt innebär förslaget en uppskattad kostnad på
1,6 miljoner det första året och därefter 1,4 miljoner per år. Till detta tillkommer
eventuella marknadsföringskostnader.
6.3.3.3 Sök- och informationskostnaderna minskar i paritet med de resurser som läggs

Vi bedömer att desto mer resurser och marknadsföringskostnader som läggs på
plattformen, desto mer kommer sök-och informationskostnaderna att minska. För
att illustrera olika utfall kring plattformens nettokostnad/vinst, har vi gjort tre exempelberäkningar (Tabell 31) som bygger på tre olika scenarion: en enklare plattform, en ambitiösare plattform, samt en ambitiösare plattform som marknadsförs.
Vi bedömer att det är mer troligt att scenario 1 och 2 kommer leda till en nettoförlust om 1,6 miljoner respektive 2 miljoner, medan scenario 3 skulle kunna leda till
en nettovinst motsvarande 1,3 miljoner. Detta bygger på att plattformen marknadsförs och därmed resulterar i ett högre användande av plattformen.
Tabell 31. Exempelberäkning: Scenarion för plattformens nettokostnad/nettovinst
Scenario110
Kostnadsbesparing - sök och informationskostnader
Scenario 1: enkel plattform (2 årsarbetskrafter för upprätthållande + 0,5 årsarbetskraft för upprättande)
Nettokostnad/vinst, scenario 1:
Scenario 2: Ambitiösare plattform (2,5 årsarbetskrafter upprätthållande + 1 årsarbetskraft för upprättande)

Låg

Medel

Hög

1 000

151 000

4 225 000

- 1 499 000

2 575 000

1 650 000
-1 649 000

2 150 000

Detta är en grov uppskattning baserat på samtal med Tillväxtverket. Vi har använt genomsnittslönen för en statligt anställd, vilket är 38 900 kr (SCB, Tabell: Genomsnittlig månadslön 1973–2019).
108 Detta är en grov uppskattning. Vi har använt genomsnittslönen för mjukvaru-och systemutvecklare, vilket är 44 200 kr (SCB, Tabell: Lönesök).
109 Uppskattningen baseras på att arbetet kommer kräva omkring 0,05 årsarbetskrafter per
regelgivningsinstans. Detta innebär att en anställd samlar in och delar information om pågående och planerat regelgivningsarbete kopplat till företag ca en gång i månaden, vilket
förväntas ta ca 8 h. Vidare har vi baserat beräkningen på 220 myndigheter och 11 departement.
110 Vi har markerat de nettokostnader/vinster vi bedömer mer troligt under respektive scenario
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Nettokostnad/vinst, scenario 2:
Scenario 3: Ambitiösare plattform med
marknadsföring111
Nettokostnad/vinst, scenario 3:

111

- 2 149 000

-1 999 000

2 075 000

- 2 759 000

1 315 000

2 910 000
- 2 909 000

Vi har antagit att marknadsföringskostnaderna uppgår till 500 000 kr.

Beräkning och antaganden för kör- och vilotider
Konsekvenserna för företagen beror på vilka överträdelser som resulterar i varning
respektive sanktion. Vi har tagit fram exempelberäkningar som baseras på ett antal
antaganden kring hur sanktionssystemet kommer att tillämpas. Syftet är illustrera
hur den sammanlagda sanktionsavgiften kan komma att påverkas av ett sanktionssystem med varningar. I princip innebär antaganden att mindre allvarliga överträdelser resulterar i en varning, medan mer allvarliga överträdelser medför en omedelbar sanktionsavgift. För kör- och vilotider (vilket ofta handlar om att chauffören
har kört för länge och vilat för lite) har vi antagit att:
-

mindre överträdelser (MÖ) leder till en varning, medan
resterande överträdelser leder till en sanktion.

För färdskrivarförordningen (där samtliga handhavandefel sker) har vi antagit att:
-

mindre överträdelser leder till en varning
synnerligen allvarliga överträdelser (SAÖ) leder till en sanktion, samt att
konsekvenserna av allvarliga överträdelser (AÖ) och mycket allvarliga överträdelser (MAÖ) mot färdskrivarförordningen varierar.112

I Tabell 32 redogör vi för vilka överträdelser vi har klassat som varning och vilka vi
har klassat som sanktion. Nedan redogör vi för antagandena för exempelberäkningarna av 1) striktare tillämpning, samt 2) generösare tillämpning.
Exempelberäkning 1: Striktare tillämpning.
- Företag som får en varning har endast gjort överträdelser klassade som ”varning”

Denna beräkning antar att företagskontrollen inte har resulterat i några överträdelser som ger sanktion. Det vill säga, kontrollen har endast resulterat i MÖ, och/eller
vissa AÖ och MAÖ mot färdskrivarförordningen (enligt ovan). I de fall företaget har
en kombination av överträdelser vi har klassat som ”varning” och som ”sanktion”,
har vi antagit att kontrollen resulterar i en sanktion med det fulla beloppet. Företaget får alltså inte en ”rabatt” på de mindre överträdelserna (de som antagits resultera i en varning).
Om vi tillämpar dessa antaganden finner vi att den sammanlagda sanktionsavgiften
minskar med 1 procent, motsvarande ca 480 000 kr.113
Detta innebär att 36 av 335 kontroller (11 procent) skulle resultera i en varning
(med eller utan föreläggande), medan resterande skulle resultera i en sanktion. Den
genomsnittliga minskningen i sanktionsavgift per företagskontroll som leder till en
varning istället är därmed ca 13 300 kr.

Våra antaganden baserat på information från intervjuer med branschen (Åkeriföretagen
och Transportföretagen), Transportstyrelsen och Polismyndigheten, dokumentation från
Förenklingsresan samt annan dokumentation kring domstolsfall när förare har friats. Se exempelvis denna artikel: https://www.tidningenproffs.se/nyhet/2014/01/forare-frias-paflera-punkter/ och för olika typer av överträdelser, se bilagan i Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. (se https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/yrkestrafik/kor-och-vilotider/2004-865-andrad-180328.pdf, hämtad 2020-06-03).
113 Analysen bygger på de beslut som har vunnit laga kraft och som har resulterat i en sanktion (sammanlagt 254 företagskontroller under 2018 och 2019).
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Exempelberäkning 2: Generösare tillämpning. Företag som får en varning har även gjort några
överträdelser klassade som ”sanktion”.

Samma antaganden gäller enligt exempelberäkning 1). Skillnaden är att vi nu antar
att de kontroller som leder till en sammanlagd sanktionsavgift under 6 000 kr också
resulterar i en varning (med eller utan föreläggande). Vi har valt 6 000 kr som exempel eftersom detta är det lägsta beloppet för SAÖ. Det innebär att om ett företag
har en SAÖ kommer en sanktion fortfarande att tillämpas.
När vi tillämpar detta antagande finner vi att den sammanlagda sanktionsavgiften
minskar med 2 procent, motsvarande ca 840 000 kr.
Detta innebär att 54 av 335 kontroller (16 procent) skulle resultera i en varning
(med eller utan föreläggande), medan resterande skulle resultera i en sanktion. Den
genomsnittliga minskningen i sanktionsavgift per företagskontroll som leder till en
varning istället är därmed ca 15 600 kr.
De slutliga sanktionerna är troligtvis något högre om varningar med förelägganden åläggs

Skillnaden mellan exempelberäkning 1 och 2 skulle kunna vara att de kontroller
som resulterar i en sanktionsavgift mellan 0 och 6 000 kr leder till en varning med
föreläggande om att åtgärda bristerna, medan de kontroller som leder till en sanktionsavgift om 0 kronor resulterar i endast en varning. I vår exempelberäkning innebär det att upp till ca 360 000 kr eventuellt kommer att betalas vid uppföljande
kontroller (om företagen inte har åtgärdat bristerna).114
Huruvida bristerna har åtgärdats kan bero på ett antal faktorer. En viktig faktor
som lyfts under våra intervjuer med branschen (Åkeriföretagen och Transportföretagen) är om företagen förstår hur de ska åtgärda bristerna, vilket bygger på en tydlig kommunikation från Transportstyrelsen.
Exempelberäkningarna visar på en liten minskning

Den totala summan av sanktionsavgifter summerar till 55 miljoner, baserat på de
företagskontroller som gjordes 2018–2019 och då sanktionsbelopp från det nya
sanktionssystemet tillämpas. Att minskningen av sanktionsavgifterna är små i exempelberäkningarna följer av att mindre allvarliga överträdelser ofta sker i kombination med allvarligare. Vi har inte antagit att företagen får någon ”rabatt” på
mindre överträdelser om mer allvarliga överträdelser har skett.
Om vi antar att företag erhåller en rabatt för samtliga av de överträdelser vi har antar skulle resultera i en varning om överträdelsen skedde på egen hand, blir effekten på sanktionsavgiften betydande: 60 procent lägre vilket motsvarar 33,1 miljoner kronor. Vi bedömer dock att detta extremfall inte kommer bli aktuellt, då denna
tillämpning skulle innebära att sanktionsavgiften i praktiken sätts till noll för dessa
överträdelser.

På grund av avsaknad av information kring hur tillämpningen av det nya sanktionssystemet kommer gå till är det svårt att bedöma vilka typer av överträdelser eller kontroller som
kommer leda till en varning, eller en varning med föreläggande om att åtgärda brister.
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I Tabell 32 listar vi de överträdelser vi har klassat som varning och de vi klassat
som sanktion.115
Tabell 32 Antaganden, exempelberäkning kör-och vilotider
Överträdelse

Allvarlighetsgrad

Sanktion (kr)

B1
B2
B3
B5
B6
B7
B9
B13
B14
C1
C2
C3
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20

MÖ
AÖ
MAÖ
MÖ
AÖ
MAÖ
MÖ
MÖ
AÖ
MÖ
AÖ
MAÖ
MÖ
AÖ
MAÖ
MÖ
AÖ
MAÖ
MÖ
AÖ
MAÖ
MÖ
AÖ
MAÖ
MÖ
AÖ
MAÖ
MÖ
AÖ
MAÖ
MÖ
AÖ

500
1000
4000
500
1000
4000
500
500
1000
500
1000
4000
500
1000
4000
500
1000
4000
500
1000
4000
500
1000
4000
500
1000
4000
500
1000
4000
500
1000

1=sanktion,
0=varning
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1

Vi har utgått från överträdelser som registrerats i och med företagskontroller av Transportstyrelsen under 2018–2019 (data erhållen från Tranportstyrelsen) och länkat detta till
motsvarande sanktioner som anges i Bilagan till Förordningen om kör- och vilotider samt
färdskrivare (SFS 2004:865), se: https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/yrkestrafik/kor-och-vilotider/2004-865-andrad-180328.pdf (hämtad 2020-06-06)
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D21
E3
F2
G1
H1
H2
H4
H6
H7
H10116
H11117
H12
H13
H14
H15
H16
H18
H19
H20
H21
J2
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9

MAÖ
MAÖ
SAÖ
SAÖ
MAÖ
MAÖ
SAÖ
MAÖ
MAÖ
MAÖ
MAÖ
MAÖ
MAÖ
MAÖ
MAÖ
MAÖ
MAÖ
MÖ
MÖ
MÖ
MAÖ
MAÖ
MAÖ
AÖ
MÖ
MÖ
AÖ
MÖ
MÖ
MÖ

4000
4000
6000
20 000
2000
6000
20 000
4000
4000
6000
6000
4000
4000
4000
4000
2000
2000
500
500
500
4000
2000
2000
1000
500
500
1000
500
500
500

1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sanktionsavgiften är 6 000 kr om uppgifter saknas för en förare eller delvis för ett fordon, eller 20 000 om uppgifterna saknas helt. Enligt är en intervjuperson från Transportstyrelsen är 6 000 kr den vanligaste sanktionen, vilket är varför vi har använt oss av 6 000 kr i
våra beräkningar.
117 Se föregående fotnot.
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