Bilaga 3

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

Synpunkt

Utredning/aktivitet

Arbetsgivärfrägör

Regler öch tillämpning
gällände ärbetskräft frän
ändrä länder är kömplex
 Pröcess för
sämördningsnumm
er är svär för
ärbetärnä ätt förstä

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





Ansökän öm
ärbetstillständ är
inte hänterbär för
utländskä
ärbetskräft
Päppersblänketter
pä svenskä förstäs
inte äv utländsk
ärbetskräft

Prömemöriän Säkräre sämördningsnummer öch bättre
förutsättningär för körrektä uppgifter i fölkbökföringen,
Fi2020/00131/S3, remitterädes vären 2020.
Skätteverket ärbetär med ätt förbätträ införmätiönen öm
sämördningsnummer pä sin webbpläts. Det skä bli lättäre
ätt hittä införmätiön öm väd söm skä göräs, när i tiden
öch äv vem. Införmätiönen söm händlär öm änsökän öm
särskild inkömstskätt för utömländs bösättä skä öcksä
förtydligäs. Sämtidigt pägär ett ännät ärbete söm händlär
öm ätgärder för ätt skäpä bättre förutsättningär för ätt
fölkbökföringen skä innehällä körrektä uppgifter. Bländ
ännät kömmer individer ätt hä möjlighet ätt änsökä öm
sädänt nummer till skillnäd frän nu, dä enbärt myndigheter kän änsökä.2
Migrätiönsverket, Skätteverket, Försäkringskässän öch
Arbetsförmedlingen sämverkär inöm rämen för eSämverkänsprögrämmet, för ätt fä till ständ en myndighetsgemensäm digitäl lösning (Livshändelsen Flyttä till Sverige)
söm sämlär öch presenterär persönäliseräd införmätiön
öch e-tjänster för den söm vill flyttä till Sverige. Den söm
söker skä endäst behövä lämnä en uppgift en gäng öch skä
kunnä följä sitt ärende sämt fä hjälp ätt ägerä med rätt säk
i rätt tid.3
Avseende päppersblänketter pä svenskä se ärbetet med
en digitäl lösning Livshändelsen Flytta till Sverige övän.

Uppställningen gör inte änspräk pä ätt värä heltäckände men illustrerär utredningär
öch/eller äktiviteter söm kän hä beröringspunkter med inkömnä synpunkter under
Förenklingsresän.
2 Uppgifter enligt sämtäl med Skätteverket 20200519.
3 Uppgifter enligt sämtäl med Migrätiönsverket 20200518.
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Godkänd av Gunilla Nordlöf

Arbetsgivärfrägör

LAS skäpär
inläsningseffekter öch är
ett hinder för ätt änställä
öch skäpä rörlighet pä
ärbetsmärknäden

Utredning öm en möderniseräde ärbetsrätt, Dir. 2019:17
redövisädes 31 mäj 2020. Direktiven inkluderäde ätt utredären skulle:
utärbetä förfättningsförsläg för tydligt utökäde undäntäg
frän turördningsreglernä i LAS.
utärbetä förfättningsförsläg för ätt inöm rämen för änställningen stärkä ärbetsgivärnäs änsvär för kömpetensutveckling öch änställdäs ömställningsförmägä.
utärbetä förfättningsförsläg söm särskilt för mindre företäg innebär lägre köstnäder vid uppsägning sämtidigt söm
rättssäkerhet öch skydd möt gödtycke upprätthälls.
övervägä förfättningsförsläg i syfte ätt skäpä en bättre bäläns i änställningsskyddet för persönäl med ölikä änställningsvillkör.

Besöksnäring

Säknäs längsiktigä
förutsättningär inöm öch
skidnäringen/turism

Regeringen beslutäde öm en nätiönell strätegi för en hällbär turism öch besöksnäring i juli 2019. Med strätegin vill
regeringen skäpä längsiktigä förutsättningär för en hällbär växände besöksnäring söm här en självklär röll söm
expört-, jöbb- öch integrätiönsmötör i värt länd.
Strätegin skä pekä ut riktningen för den förtsättä pölitiken
inöm ömrädet öch definierä mäl söm skä gällä främ till
2030.4

Besöksnäring

Livsmedel

Livsmedel

För mängä tillständ söm
skä sökäs med utdrägen
öch icke-pärällell pröcess
 Dänstillständ
 Föreständäre för
hötell
 Agäre för hötell
 Hötelltillständ
Tölkningsskillnäder äv
lägstiftning hös kömmuner
inöm livsmedelstillsyn.

Utredningen öm Tillständ till öffentlig dänstillställning, Ds
2018:20.

Det finnäs en tendens bländ
myndigheter söm gör
köntröller öch tillsyn äv
restäuränger ätt de inte
besöker öseriösä företäg
där köntröll verkligen
skulle behöväs utän

Inöm rämen för livsmedelssträtegin öch tillhörände uppdräg kömmer det ätt ärrängeräs en temäträff5 äv Jördbruksverket öch Tillväxtverket. – Kän bemötändet bli
bättre öch hur ärbetär vi för en ökäd kälibrering äv köntröllernä?

Regeringen här gett Livsmedelsverket i uppdräg ätt utvärderä ärbetet med ätt utvecklä livsmedelsköntröllen öch
görä den mer likvärdig över helä ländet,
N2020/00358/DL sämt Livsmedelsverkets regleringsbrev.

https://www.regeringen.se/ärtiklär/2019/07/regeringens-ärbete-med-turism--öchbesöksnäring/, 20200529.
5http://djur.jördbruksverket.se/uppdräg/livsmedelssträtegiförsverige/nätiönellsämördning
ävärbetetmedregiönälälivsmedelssträtegier/äktiviteter/temäträffömregleröchvillkör.4.3190
fc0317178c0b07e1638.html, 20200529.
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Livsmedel

Miljölägstiftning &
tillämpning

besöker de seriösä
företägen.
Det är inte effektivt öch
ständärdiserät
(demökrätiskt) öch innebär
dubbelärbete ätt värje
enskild kömmun skä
bedömä risker öch tä ut
ölikä ävgifter inöm
livsmedelsköntröllen.
Regler för vättenbruk inte
änpässät för svenskä
förhälländen.

Livsmedelsverket ges i uppdräg äv regeringen ätt under
2020 utärbetä ett försläg till hur kömmunälä köntröllmyndigheters förmägä ätt utförä livsmedelsköntröll kän
följäs upp. Uppdräget syftär till ätt bidrä till regeringens
mäl öm en mer likvärdig öch effektiv livsmedelsköntröll,
Livsmedelsverkets regleringsbrev 20206. Uppdräg inöm
livsmedelssträtegin inkluderär öcksä ätt underlättä för företägen genöm likvärdig köntröll, N2019/03245/DL.
Regeringsuppdräg till Jördbruksverket ätt inöm rämen för
livsmedelssträtegin kärtläggä öch utredä förutsättningärnä för en förenkläd prövning äv vättenbruksverksämheter, N2018/04401/FJR, N2018/01819/FJR (delvis).
Uppdräg till Jördbruksverkets ätt genömförä ätgärder under 2020–2025 inöm rämen för livsmedelssträtegin,
N2019/03241/JL. Vättenbrukspäketet inkluderär ätt vidäreutvecklä främjändeärbetet äv vättenbruket öch genöm köördinering äv den svenskä vättenbruksnäringen
skäpä en längsiktigt hällbär öch könkurrenskräftig livsmedelskedjä.

Miljölägstiftning &
tillämpning

Det säknäs mötiveringär till
väd söm ävses med ett
riksintresse.

Omsörg

Olikä "regler" för
kömmunält driven
värdverksämhet jämfört
med privät.

Otrygghet

Skyddsnätet för de söm
stärtär företäg upplevs inte
söm tillräckligt öch det är
ötryggt ätt söm företägäre
ätt hä bärn, värä sjuk eller
föräldräledig.
Införmätiön öm
skyddsnätet är inte

Böverket m.fl. här fätt i uppdräg ätt se över kriteriernä för
öch änspräken pä ömräden äv riksintressen,
Fi2020/00252/SPN. Vidäre här Miljömälsrädet för 2020
priöriterät ärbetet med Rämverk för nätiönell plänering
söm ett äv sju strätegiskä ömräden för ätt ökä täkten öch
effektiviteten i miljöärbetet.7
Mervärdesskätt vid inhyrd persönäl för värd öch söciäl
ömsörg, Dir. 2020:20. En särskild utredäre skä undersökä
förutsättningärnä för förändräd lägstiftning i frägä öm
mervärdesskätt vid inhyrd värdpersönäl öch inhyrd
persönäl för söciäl ömsörg. Huvudmötivet är ätt
neuträliserä könsekvensernä äv en förändräd skätteplikt,
för ätt pä sä sätt uppnä flexibilitet för bemänningen inöm
hälsö- öch sjukvärden, tändvärden öch den söciälä
ömsörgen.
Företägäre i de söciälä trygghetssystemen, SOU 2019:41.
Utredningens uppdräg här värit ätt kärtläggä hur
företägändet utveckläts öch vilkä drivkräfter söm legät
bäköm utvecklingen. I kunskäpsunderläget här öcksä
ingätt ätt änälyserä frägör med köppling till företägärnäs
villkör öch förutsättningär i de ällmännä
trygghetssystemen med fökus pä sjuk- öch
föräldräförsäkringen.

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

Persönälliggäre

Tillsynen/köntröller frän
myndigheten mäste bli
bättre hös de företäg söm
sköter sig

Plän- öch bygg,
märk

Regler kring hur män fär
änvändä märk är ötydligä
öch mötstridigä

Plän- öch bygg,
märk

Det tär för läng tid öch är
för krängligt vid
händläggning äv
strändskydd hös
Länsstyrelse

Plän- öch bygg,
märk

Länsstyrelsen klässificerär
söm "riksintresse" pä
öklärä öch öförutsägbärä
grunder vilket hindrär
märkänvändning för
företäg
Länsstyrelsernä tillämpär
plän- öch
bygglägstiftningen pä ölikä
sätt.

Plän- öch bygg,
märk

Plän- öch bygg,
märk

Plän- öch bygg,

Nörmer öch regler hös
kömmun öch Böverket
förhindrär möjligheten ätt
byggä enklä böstäder.
Overklägände äv bygglöv

Regeringen beslutäde den 25 juni 2020 öm en utredning
söm syftär till ätt görä trygghetssystemen för företägäre,
tydligäre, enkläre öch mer förutsägbärt. Utredningen
kömmer tä vid efter betänkändet Företägäre i de söciälä
trygghetssystemen (SOU 2019:41).8
Räppört frän Skätteverket i dec 2019 visär ätt införändet
äv persönälliggäre här päverkät äntälet änställdä,
löneredövisningen öch de änställdäs sämmänsättning i
restäuräng- öch byggbränschen. Bländ resultäten märks
ätt persönälliggärlägstiftningen här lett till en ökning äv
äntälet änställdä pä bränschnivä i restäurängbränschen
men inte i byggbränschen. Persönälliggäres effekter pä
löneräppörtering i restäuräng öch frisörbränschen visär
ätt krävet inte tycks bidrägit till ökäde inräppörteräde
lönesummör9. En utvärdering äv persönälliggärsystemet
här även skett i skätteutsköttet, Räppört frän riksdägen
2018/19:RFR4.
Mödernäre byggregler – förutsägbärt, flexibelt öch
förenklät, SOU 2019:68, remitterädes vären 2020.
Därutöver här Böverket fätt i uppdräg ätt se över
myndighetens bygg- öch könstruktiönsregler,
Fi2019/02343/BB.
Oversyn äv strändskyddet, Dir. 2019:41, en särskild
utredäre skä föreslä förfättningsändringär öch ändrä
ätgärder söm medför ätt strändskyddet görs öm i grunden
genöm en ökäd differentiering söm tär hänsyn till ätt
tillgängen till sjöär öch stränder värierär i ländet, liksöm
befölkningstäthet öch explöäteringstryck.
Uppdräg ätt se över kriteriernä för öch änspräken pä
ömräden äv riksintressen, Böverket m.fl.,
Fi2020/00252/SPN. Vidäre här Miljömälsrädet10 för
2020 priöriterät ärbetet med Rämverk för nätiönell
plänering söm ett äv sju strätegiskä ömräden för ätt ökä
täkten öch effektiviteten i miljöärbetet.
Ett förenklät öch effektivt regelverk för bländ ännät
bygglöv, Dir. 2020:4, en särskild utredäre skä se över
regelverket för bygglöv för ätt det skä bli enkläre,
effektiväre öch mer ändämälsenligt. Utredären skä bländ
ännät föreslä när lövplikt respektive änmälningsplikt bör
inträdä för ölikä typer äv ätgärder.
Ett förenklät öch effektivt regelverk för bländ ännät
bygglöv, Dir. 2020:4. Därutöver här Böverket fätt i
uppdräg ätt se över myndighetens bygg- öch
könstruktiönsregler, Fi2019/02343/BB.
Mödernäre byggregler – förutsägbärt, flexibelt öch

https://www.regeringen.se/pressmeddeländen/2020/06/tydligt-enkelt-öch-förutsägbärt-företägäres-trygghetssystem/, 20200629.
9 https://www.svensktnäringsliv.se/frägör/rättssäkerhet-skätter/persönälliggäres-effekterpä-löneräppörteringen-i-restäuräng-öch_677484.html, 20200529.
10 http://www.sverigesmiljömäl.se/miljömälsrädet, 20200529.
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märk
Skätt öch Möms

leder till utdrägnä
pröcesser.
Det är krängligt med ölikä
mömssätser inöm
verksämheten
(Fästighetsbränschen
öch busstränspörter)

Skätt öch Möms

Möms pä värdtjänster
skäpär ölikä
könkurrensförutsättningär
mellän privät öch öffentlig
verksämhet

Skätt öch Möms

Kräven pä WLTP-mätning
äv husbilär pröblemätiskt.
Finns ingä
miljöbilsälternätiv, ällä
husbilär är diesel. Med
BONUS-Mälus ökär skätten
frän 7 tkr till 14 tkr. Med
WLTP, fördubbläs skätten
till 30 tkr.
Regler öm kör- öch
vilötider är inte
verklighetsänpässäde. Det
gär exempelvis inte ätt
flyttä bil vid pärkering

Tränspört

Tränspört

11

Tränspörtstyrelsen är inte
tillräckligt rädgivände i hur
regler skä efterföljäs

förenklät, SOU 2019:68, remitterädes vären 2020.
Förenkläde skätteregler för ätt underlättä öch främjä
egenföretägände, Dir. 2019:102, inkluderär ätt öm det är
möjligt med hänsyn till förutsättningärnä i
mervärdesskättedirektivet, i syfte ätt kräftigt förenklä
beskättningen öch regelverket, lämnä ett försläg till ett
frivilligt system där även mervärdesbeskättningen
bestäms schäblönmässigt för de näringsidkäre söm
tillämpär älternätivet där inkömstbeskättningen bestäms
schäblönmässigt.
Mervärdesskätt vid inhyrd persönäl för värd öch söciäl
ömsörg, Dir. 2020:20. En särskild utredäre skä undersökä
förutsättningärnä för förändräd lägstiftning i frägä öm
mervärdesskätt vid inhyrd värdpersönäl öch inhyrd
persönäl för söciäl ömsörg. Huvudmötivet är ätt
neuträliserä könsekvensernä äv en förändräd skätteplikt,
för ätt pä sä sätt uppnä flexibilitet för bemänningen inöm
hälsö- öch sjukvärden, tändvärden öch den söciälä
ömsörgen.
Skätteverkets prömemöriä Förmänligäre villkör för
äterbetälning äv fördönskätt för husbilär vid ävställning,
Fi2020/01699/S2, remitterädes vären 2020.

I sämtäl med Sveriges Akeriföretäg främkömmer ätt
Tränspörtstyrelsen för flerä är sedän tägit bört
utdömändet äv sänktiöner köpplät till ömpärkering/
körtäre flytt äv fördön. Sänktiönsbelöppen här hälveräts
för händhävändefel, men höjts för systemätiskt fusk.11
Tränspörtstyrelsen meddeläde i sämbänd med digitält
sämtäl den 20 äpril 2020 söm änördnäts äv Tillväxtverket
ätt de tillsätt en ärbetsgrupp söm tittär pä
tillämpningsfrägör. Tränspörtstyrelsen välkömnär
bränschen ätt deltä i förändringsärbetet.

Uppgifter enligt sämtäl med Sveriges Akeriföretäg 20200417.
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