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Förord

överlämnar förstahärmed sinMÅFÖRETAGSDELEGATIONEN rap-
Bättre och enklare regler". förslaginnehållerRapportenport

förbättringar förenklingaroch områden där mångaom
småföretag upplever hinder eller överdriven byråkrati. base-Den

bred problem medoch dialogsig inventeringrar en av en
myndigheter, näringslivet fackligaoch finnsorganisationer. Det i
delegationen bred samlad kompetens kring dessa frågor.en
Ledamöternas erfarenheter och därförnätverk har varitegna en
viktig utgångspunkt. för förslag framdeGemensamt tagitssom
och företagende själva upplevs mycketärpresenteras attnu av som
angelägna och hinder devi inte någraatt tunga mot attser genom-
förs. Förslagen innebär onödigt krångel livetbort ochatt tas att
förenklas för småföretagen.

Delegationen kommer under lägga fram fler förslagvåren att
till konkreta regelförenklingar. Delegationen läggakommer även att

delrapport hur regelförenklingsarbetet fram-bör organiseras ien om
tiden.

Under kommer delegationen också lämna del-våren 1998 att
rapporter om:

Kompetensförsörjning småföretagi°

Småföretags tillgång till information bl.a. stödformer,° om
forskning, regler

Riskkapitalförsörjning för småföretag°

Social ekonomi och för nätverkssamverkan mellan° systern
småföretag

avsikt dessa områden lämna för-Vår konkretainomär ävenatt
slag baserade företagens dialog med dessaprioriteringar i samt
ledamöternas erfarenheter och nätverk. Inom områ-månegna ga
den kommer delegationens framviktigaste uppgift lyftaattvara
problem och lösningar eller föreslå leder tillinitiera processer som

förhållningssätt småföretag.positivtett gentemotmer
Vikti också småföreta allaektivet till förär att tagsPersP n-

företag prioriterad utgångspunkt för arbetet helaiär stats-en-
Ävenliksom kommuner och landsting. dennainom iapparaten

del återkommer med förslag under våren.
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följande ledamöter: GunillaSmåföretagsdelegationenI ingår
Erlandsson, Camille Forslund,Almgren, Erling Bergkvist, Gunnar

Per-OlofHalvarsson, Hubendick,Stina Jönsson, JanSune
Vedin ochKrylborn, Gunnel Mohme, Steen, Bengt-ArneAnitra

dennaDelegationen har arbetet medBirgitta Ytterström. i rap-
StaffanFredriksson, Sandström,biträtts Yvonneexperternaport av

Charlotte samtliga från ochMathias Ternell och Zackari, Närings-
handelsdepartementet. delegationens sekretariat har BjörnInom

för arbetet medochJansson Martin Hammarström svarat rappor-
utformning och utskrift harredaktionell Kerstin Svens-Förten.

svarat.son
förslagenföreslår förverkligarDelegationen iregeringenatt

denna rapport.

decemberStockholm i 1997
Småföretagsdelegationen

JohanssonMats
Ordförande
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Inledning

Vårt uppdrag
problem ochidentifierauppdragharSmåföretagsdelegationen i att

etableringförhinderonödigaundanröjaföråtgärderföreslå att
småföretag.tillväxtoch i

inledningsvismedårsskiftet 1996/97vidbörjade arbetetVi att
betydandekunskapensammanställaochkartlägga pro-meraom

huvud-femkringorganiseradesmåföretagen. Snartförblem oss
samverkan,småföretag iekonomisocialregelförenkling,frågor: -

kapital-kompetensutvecklinginformation,tilltillgänglighet samt
regelförenkling.områdetförstaförsörjning. Denna rörrapport

småföretagenVår syn
perspektivdynamisktanlägganödvändigtdetVi ettattanser

regel-ihopkopplarperspektivregelförenkling,medarbetet ett som
sysselsättning.ökadochekonomintillväxtmedförenklingen i

välfärden.höjaförnyckelrollharSmåföretagen i våra ögon atten
konkurrens-hållatillde bidrarmedhängerDetta attattsamman

under-trycksådantBetydelsenmarknaden.trycket ettavuppe
direktiv.stryks i våra

småföretagmångfaldSmåföretagsdelegationen ensomavenser
marknadsekonomiskadetvitaliserande delstarktomistlig och av

skaparsmåföretagväxandeochmångaVi ut-att nyasystemet. ser
de koncentrations-motverkaridéer och Deför insatser.rymme nya

ekonomin.finnstendenser isom
reglerförhindra iviktdärför detVi störstaär attattatt avanser

småföretagen.förtillväxthinderochetablerings-onödan skapar
eko-förfördelarsärskilda vårtillåtssmåföretagDe växa gersom
kanexportkraft. Reglerochstordriftsfördelarbl.a.formnomi i av

marknads-aktörerolika iskyddastatsmakternas sätt attsomses
detDetsäkertenskild regel kan motiveras. ärekonomin. Varje

specielltföretagsamheten,förskadligtregeltryckettotala ärsom
regeldjungeln.klämkommer iföretag ioftastdet småär somsom

del små-oproportionerligtochorimligtRegler stor avtar en
detkanföretagetlilla inteanspråk.tid Detföretagets i storasom
det dess-områden. Attolikaspecialkompetensmedhålla sig

långsiktigmedproblemmellansamband Sverigesfinns ettutom

7



tillväxt och effekterna offentligavissa regleringar har uppmärk-av
olika sedanregeringar 1980-talet.sammats av

Under 1990-talet har förintresset småföretagen ökat kraftigt,
både Sverige ochi EUi i behovetövrigt. Vi arbetstillfäl-ser nyaav
len, egentligen arbetsmarknadsläget, huvudförklaringen tillsom
detta förändrade stämningsläge. finns ökadDet förståelse fören
småföretagarens begränsade alltför detal-sig in isättaattresurser
jerade regelverk och möjlighet tid åt rapporteringägnaatt som
inte tillbakanågot till företaget. finns ocksåDet ökandeger en
förståelse för regler, åsamkarinte företag någraatt som ett stort

besvär, mindre företagi kan fordra uppbyggnadstörre kom-ett av
och dramatiskt höjer kostnaderna för företa-petens system som

administration. Samtidigt det viktigt regelområdetinteärgets att
införa sådana undantag för småföretag skapar tröskeleffektersom
och tillväxthinder. Lättnader för företag under storlek kan föraviss
med företagsig drar försig föror-Viväxa över gränsen.att ett att
dar därför inte särregler förnågra småföretag.

Vårt arbete
Med detta småföretagens betydelse har detsynsätt varit natur-
ligt för under arbetevårt utspel för kartläggning ochgöraattoss
kraftsamling fråga dei företagenssmå problem regelområdet.om

Småföretagsdelegationen har i våren inbjudit1997ett upprop
departement, myndigheter och intresseorganisationer lämnaatt
förslag till regelförenklingar. Uppropet hörsammades framför allt

företagarnas intresseorganisationer utförliga lis-ingavav egna som
förslagmed till förändringar. statligaNågra myndigheter hartor

huvuduppgift bevaka olika aspekter företagandets vill-som att av
kor. Till dem hör Konkurrensverket och NUTEK. Delega-t.ex.

har också fåtttionen antal förslag från dessa myndigheter.ett stort
Flera departement har redogjort för pågående utrednings- och be-
redningsarbete, där småföretagens villkor särskilt uppmärksammas.
Närings- och handelsdepartementet har förtjänstfullt sättett
löpande tillfört förslag och synpunkter, från delegatio-iexperter

och kontinuerliga informella kontakter. Någranen genom myn-
digheter har valt redovisa pågående regelverksittöversyneratt av
och har därvid framhållit hur arbetar för ytterligare för-man nu
enklingar. Ett mindre antal myndigheter har strukit under att
rättssäkerhetsaspekter och kvalitetskrav måste hän-väga äntyngre

till småföretagens situation. fallI harnågra lettsynen uppropet
till krav tydligare regler. gällerDetta de fallinte minst däri

upplever reglerna hotar den enskilde företagarensman att rättssä-
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kerhet. talar således regelförenklingHär inte utanom snarare
regler.rättvisareom

harVi sammanställning förslagen informellsänt ut en av en
bilagase skickadesremiss 1. till delsDenna instansersamma som

fick dels fackliga har möjlighe-organisationer. På så sättuppropet,
kommentera de förslag kommit från andra.inter getts att som

Delegationen har därmed stimulerat diskussion hos lönta-t.ex.en
kring de förslagorganisationer väckts från arbets-garnas som

givarsidan. därför förvånandeDet delegationen dettainte iär att
skede fått tämligen utförliga synpunkter från ocksåLO. Det ärt.ex.
viktigt understryka den delen de förslag in-störreatt att av som
kommit renodlade regelförenklingar,inte där enklare regelär en
ändå skulle leda till mål. del förslagenTvärtom, godsamma en av
har laddning ideologisk och intressepolitisk Kringen av natur. en
ambition förenkla onödigt komplicerade regler det inte svårtäratt

skapa politisk uppslutning. det handlarMen när göraatt attom
rimlig mellan olika politiskaavvägning mål och ska-intressenen
detta där förskjutning hållsituation riskerarvarje åt någotpar en

leda till debatt och förlorare.vinnareatt en om
Småföretagsdelegationen emellertid det olyckligtanser att vore

sådant förenklat perspektiv skulle användas förslagvåranärettom
utvärderas. vill anläggaVi såväl historiskt dynamisktett som per-
spektiv för driva denna diskussion insikter och slutsat-att mot nya

regelverkDagens från historiska ställningstagandenärser. ett arv
till olika problem och de problem föranlettintressen. Vissa av som
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fall kanoch betydelse.förekomst Iminskat någrareglerna har i
kanskebetydelse ochproblemen ha reduceratsbakom iorsakerna

utbildningsnivå,höjdharmed undanröjts.till och Inte minst en
för-ökatsjälvständigtförmågaoch därmed större taatt ansvar,en

resultattillför regelverkutsättningarna avsettatt upp-mersom ser
of-stipulerasordning idetalj enligtdet sker inås, än somatt en

säkerhetskravochför miljö-förståelsenregler. harfentliga Så t.ex.
betonastarkare ansvarig,det möjligt ängjort är meratt vem som

skall utföras.arbetethur
ofta bådedetmål ochmellan olika intressenI avvägningarna är

olikakritisk rationalism;hävdaoch riktigtkonstruktivt attatt en
finnssamhällsekonomisk kalkyl. Detefteralternativ bör värderas en

ställnings-förförståelseemellertid vissadelegationeninom atten
kanvärdenabsoluta värden; intebaserar vissataganden sig att

Till dem hörrelativiserade. givetvisadderade ochtillåtas bli om-
fall;dessabarahälsa,liv och imänniskors intemensorgen om
ochrättigheteruttrycktaabsoluta värden, iinte minst termer av

diskussionlagstiftningen.oftaåterkommer Enskyldigheter, i om
oftadärmedrationell kalkylmöjligheterna inrymmergöraatt en

entydigtdärför alltid lättbedömning.etisk Det inteär ut-atten
kanvälfärd. Slutligenökadskulle leda tillförslagtala sig ettom

olika bedöm-meduttryck diskussionsig iintressen ta enmotsatta
för tillväxt.reglers hinder Denskildabetydelsenningar partavav

betydelsen,överdrivatenderarupplever sig vinnare attsomsom
stödförsöker hittaförlorareuppleveroch den sigpart varasom

fram-förena medmycket välaktuella regelnför den går attatt
därför oftafokuserarDebattennäringsverksamhet.gångsrik mer

betydelse,regelnsbedömningarnatillförlitligheten i änav
ellerregelngrundläggande frågan positivtden ett ne-gerommer

småföretagen.förgativt incitament
till-medihop avregleringkopplardynamiska perspektivetDet

dynamiskaökad sysselsättning. Detekonominiväxt per-samt
reglervägleder delegationendet ispektivet ocksåär synensom

skyddar monopol.eller Un-konkurrensneutralainte är somsom
sek-offentligadenhar kunskapernaårtiondenader de senaste om

fram-Forskningen hardramatiskt.funktionssätt ökat gjorttorns
gäller dettaförfinats. påanalysen haroch Inte minst synensteg

finansierande,reglerande,olika roller:den offentliga sektorns pro-
harMål-medel analystillsyn.och utövandeducerande, fördelande

harsektornden offentligafram till slutsatser därofta lett avträtt
målviktigaupprätthållitproduktionsmonopol, ändå genommen

tillsyn.ochstyrande subventionerformulera regler, utövaatt ge
sektornoffentligaden intenärvarande diskussionenFör pågår om

10
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bara skall avträda monopol, helt lämna producerandeutan upp-
gifter. förslagde inkommitMånga till har handlatav som omoss

detta: offentlig anbudsupphandlingjust traditio-tjänsterav som
nellt utförts i regi.egen

Småföretagsdelegationen genomförde den oktober24 1997 en
hearing med för departement, myndigheter och in-representanter

se bilaga fåtttresseorganisationer 2. hearing harDenna stor upp-
märksamhet massmedia och delegationen har förai lyckats upp
flera de frågor kommit fram det of-av som uppropetgenom
fentliga samtalets dagordning.

Denna således Hera uttryck för resultatetärrapport ett av av
delegationens arbete med regelförenkling. delegationenNår ge-

sammanfattar diskussionen antalkringrapportennom nu ett av
de förslag regelförenkling kommit fram framhål-bör detom som
las följande.

Delegationens uppdrag framlägga helt färdiga förslaginteär att
till och förenklade regler. Flera delegationens förslag behö-nya av

därför beredas ytterligare. får tolkas uttryckDet intever ettsom
för försiktighet, skall för vad det medveten ochärutan ses en-
självklar begränsning delegationens arbete.i hadeDet inte varit
möjligt täcka alla de områdenin iatt tas rapporten,som upp om
delegationen samtidigt skulle ha lämnat förslag till lagtext.ny
Detaljerade ändringsförslag kräver regel arbetsinsatser ochi stora

lång tid fråga enskilt område. sökai varje Attsamt tarresurser om
arbeta fram sådana förslag skulle förlama möjlighet verk-vår att

arbeta för nyordning kan skapa praktiska resultatsamt en som av
betydelse. Med förslag vill förändringsprocesser.våra Istarta
dessa det möjligt låta olika komma till tals ochintressenär att ta
till insikter och erfarenheter bör påverka de enskildavara nya som
regelsystemens utformning eller tillämpning.

har enlighetVi med uppdrag identifierati betydandevårt ett
antal regelområden där det finns problem för småföretagen.stora

dessaPå områden detvissa möjligt relativt snabbt kommaärav att
fram till ställningstagande. dennaDessa iett presenteras rapport.
Andra regelproblem kommit fram Tillkomplexa. dessaärsom mer
återkommer undervi våren 1998.

generella iakttagelserVåra detta stadium arbetet föl-ärav
jande.

bedömerVi problemen för småföretagsutvecklingenatt sanno-
likt alltför komplexa för kunna lösas begrän-är att attgenom man

till identifiera antal problemområdensig det gällernärattsar ett
regelsystem vidta åtgärder kopplade till dessa. Dettasamt sam-
manhänger med den regelmassa berör företagen äratt som oer-

11
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därmedÄven blirbred frontganskasektorsåtgärderhört stor.
storlek.regelområdets Viförhållande tillpunktinsatser inågot av
för regel-skildahittillsvarandevidare insatserbedömer att

för-stånd betydandetillförslår villreformering inte när man
behövs detdagens lägetakt arbetet.snabbare Iändringar och ien

regelreformeringförkraftfulla åtgärder ocksånågonsinän nyamer
arbetstillfällena.och ökaför främja tillväxtenatt

fram tillkommitanalysbakgrund hardenna i vårMot att
ochperspektivkortareförändringarsektorsvisadet krävs både i ett

regelförenkling.medför arbetetlångsiktigdärutöver strategien--
läm-Småföretagsdelegationeninnebär inteDenna attrapport

flerunder lämnabakomdessa frågor Vi 1998sig. attavsernar
för kommaregelförenklingsförslag. dock Sverige,Vi attatttror

lång-behöverökande regelmassan,den ständigttillrätta med en
minska regelmassan.och varaktigtför systematisktsiktig strategi att

sådanförslag till strategi iavsiktDet vårär enettpresentera enatt
bl.a.arbetedettaunderkommande Ivåren 1998. avserrapport

regelproduk-förhållanden,institutionellauppmärksammaatt
infor-kommunikation ochfrågororganisationtionens samt om

mation.

12
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Förslag

Snabbare patent
självfallet viktig del poli-Främjandet innovationer ärav en av en

för be-tik ökad tillväxt. mindre företag skapas kringMånga ett
antal unika bety-Patentinstitutetinnovationer.gränsat är storav

delse för skydda under den periodden unika innovationenatt
kommersiellt.den utvecklas tekniskt ochsom

del patentärendena emellertid mycketFör stor noterasen av
långa handläggningstider. har kritiseratsDetta Företagarnasav

kostnaderRiksorganisation, bland pekar deannatsom som
väntetiden åsamkar den sökande. handlarDet inte minst rän-om
tekostnader det handlar självfalletnedlagda Meninvesteringar.

ochockså likviditet. avståndet mellan nedlagdOm investeringom
likviditetsbrist.intjänande långt, riskerar företaget hamna iär att

förKonkurrensverket handläggningstidernahar understrukit att
förpatentärenden har betydelse de företagensinnovativaäven

konkurrensmöjligheter. också kostnaderna förViktigt är att att ta
och upprätthålla kan hållas låga möjligt.såpatent som

kom-orsakerna till utsträckta handläggningstider denEn ärav
plexitet präglar och registreringsverketPatent-patentinstitutet.som
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lagstiftningen utformad och till-understryker den svenska äratt
lämpas harmoni med internationella konventioner.i Långa
handläggningstider heller ovanliga andra länderinte iär som an-
slutit till dessa konventioner. det kan konstaterasMensig att
handläggningstiderna kraftigt och de falli mins-varierar mångaatt

EU-kommissionen harkats dramatiskt med arbetsmetoder.nya
för förenkladuttalat ambition verka hantering isin attsom en

hela Europa.
Läkemedelsverket hanterar lagstiftning liknar patent-en som

ledande gällerLäkemedelsverket internationellt deträtten. är när
flödesanalyskorta handläggningstider. tillämpning harGenom av

verket kunnat handläggningstiden, det krävtreducera utan att mer
kvalitetskrav.eller rättssäkerhet ochäventyratresurser

Småfdretagsdelegationen föreslår Riksrevisions-regeringenatt ger
ochverket handläggningstiderna hosuppdrag granska Patent-i att

för ochregistreringsverket kostnaderna erhållaöversamt attse
upprätthålla regleringsbrev till börI PRV regeringennästapatent.

varaktigt kan sänkaställa krav redovisning hur verketen av
skaffat för säkrahandläggningstiderna och hur kompetens attman

detta mål.

uppfinningarPatentskydd för enklare
fem-Livscykeln för produkter blir allt kortare. tolvI EU:snya av

medlemsländer har valt behovet snab-mötaton att ettman av
bare, enklare billigare skydd för kortlivade produkter medoch ett
särskilt bruksmönsterskydd. förutom Storbritan-Det Sverige,är,

och Luxemburg valt från denna lösning.nien avståattsom
framförRiksorganisation det allt deFöretagarnas småärattmenar

företagen har behov detta. Konkurrensverket hävdar raktsom av
uppfattning, dvs. sådant skydd främst skullemotsatt att ett nytt-

företag, för de och medelstora företagen.tilljas småstoraav men
den Bruksmönsterutredningenhar behandlats statligaFrågan i

eftersom fannsdir. lades ned det det1989:62 ansågs inteattsom
Konkurrensverketför sådant skydd Sverige.intresse inågot ett

det framkommit ytterligare behov sedan utredningeninteattmenar
behandlade frågan. Riksorganistion har vidhållit sinFöretagarnas
uppfattning.

EU-kommissionen har också förordar denna skydd ityp enav
grönbok final,Bruksmodellskydd Corn 95 Green Paper370-

of Market.the Utility Models the Single DettaProtection inon
viktig orsak till det breda genomslaget EU-länderna. PRViär en

14
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har brev till Småföretagsdelegationen dnr uttalati 97/55ett en
awaktande hållning till bruksmodellskydd. Aspekter konkur-

mellan företag olika EU-länder har föremåli inte varitännurens
för ingående analys Konkurrensverket.av

Småföretagsdelegationen föreslår förenklare skyddatt ett upp-
finningar efter den förordasmodell grönbok Bruks-i EUzssom
modellskydd införs i Sverige.

byråkratiskDatalagstiftningen bör mindreges en
utformning
Datalagen SFS omtryck 1992:446 reglerar dataregis-1973:289,

innehåller personuppgifter. förDen registretter som som ansvarar
betalar årlig licensavgift till Datainspektionen. fall krävsI vissaen

särskilt tillstånd.även ett
Datalagen tillkom vid tidpunkt då de datorer förekomen som

vanligtvis föranvändes administrativa statistik.och Dato-rutiner
hanterade ofta och människorpersonregister mångastorarerna

oroliga för data olika skulle samkörasi register såatt attvar myn-
digheter företagoch skulle kunna ha intill fakta samladeallanäst

tillkom för personligadenLagen värnaattom en person.
integriteten.

Sedan lagens tillkomst har datorernas användningsområde vid-
väsentligt och antalet datorer mångdubblats och medigats

persondatorernas persondator har filerintåg. I varjestort sett som
skulle kunna klassas Tiotusentalspersonregister. register-som

har installerats persondatorerna användarnautan attprogram
haft tanke kräver licens. normaltVarjepersonregisterattens en

företag har kunder, anställda och leverantörer.register Långtöver
ifrån alla företag följer lagen och ansöker licens hos Datain-om
spektionen. Tillsynen de företag anmält register mini-ärav som
mal. Risken liten upptäckasde bryter lagen skallär att motsom
och mindre riskerar lagföras.deän att

bakgrund dessa problem det därför glädjandeMot är attav en
lagstiftning personuppgifter förbereds. förslag till lagDetny om

bearbetas för till huvudsakli-riksdagenproposition ärsom nu en
betrakta försök snabbt uppfylla kraven EG-iatt ett att ettgen som

direktiv. Ambitionen enligt Småföretagsdelegationens meningär
tillräckligt stark det gäller direkt skrivningarinte inär att genom

lagtexten tillvarata möjligheterna förenklingar.till
Vidare Småföretagsdelegationen förvånad inte någraär över att

beräkningar redovisats de kostnader de föreslagna reglernaav som
kommer medföra för de OOO-tals företag berörs.100att som
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fortsattaföreslår detSmåföretagsdelegationen regeringen iatt ar-
personuppgiftslagstiftningen till denbetet med den attnya ser

blir byråkratisksvenska hanteringen EG-direktiven inte merav
bör påverka tillabsolut nödvändigt. dessutom aktivt EUDenän

lagstiftning området.tidsenlig och företagarvänligen mer

ersättningarna ienhetligt beräkningsunderlag förInför

försäkringarnaallmännade
för sjukförsäkringenfinns beräkningsunderlag ochDet ettett an-

arbetskadeförsäkringen. sjukfall klassas tillför Om ettnat om ar-
beräkningen, vilketbetsskada försäkringskassanmåste göra om

frågor vilkaofta medför företagen belastas med t.ex.att om
förenk-onekligenkostnadsersättningar Detutgivits.som vore en

fallen baserades den verkligaling båda in-iersättningenom
under femkomsten de åren.senaste

för ukförsäkringen har ändrats under deReglerna årensenaste
arbetsskadeförsäkringcn, dettamedan reglerna har behållits ii av-

arbetsskade-vaktan för närvarande skerden översyn avsom
särskilde utredaren skall redo-försäkringen dir. 1997:91. Den

uppdrag densitt januarivisa 30 1998.

föreslår beräkningsunderlagSmåföretagsdelegationen att samma
tillförsäkringarna. Delegationen ställninganvänds båda intei tar

bör klargöra arbetsskade-hur samordningen bör ske. Regeringen att
oförhindrad föreslå förändringarutredningen iävenär att

sjukförsäkringslagen detta samordningen.gagnarom

till försäkringskassanonödigt uppgiftslämnandeSlopa
sjukfall.Sjuklöneperioden omfattar de första 14 dagarna ettav

anställde.betalar arbetsgivaren sjuklön till denUnder denna period
därefter utbetalas sjukpenning från försäkringskassa. FörFörst

särskilda högriskskyddet gälleromfattas det sär-personer som av
skilda regler.

från sjukfrånvarofinns önskan företagareDet många att somen
under sjuklöneperioden skall behövatäcks arbetsgivaren inteav

försäkringskassan. för arbetsgivaren dennatill Värdetrapporteras av
samhället välgrun-minimalt. harDäremotinrapportering är ett

ochtillförlitlig statistik sjukskrivningardat intresse överav en
självfallethälsoläge. ersättningsnivåerIntresset närär extra stort

kraftiga förändringar föroch undergårincitamentssystem så som
underlaghar egenvärde,närvarande. Statistiken inget utgörutan
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regelsystemet.förändringarytterligare ibehovetför slutsatser avom
mellanskillnaden rapporteringpåpekadock viktigtDet är att

ochutbetalningar rapporteringför enskildaunderlag somsom
urvalsundersökningarstatistiken kanstatistik.underlag för För vara

endastpåpekaviktigt 30ocksåtillräckliga.helt Det är att caatt
knappastsjukfallen Detkortvarigade rapporteras. gerprocent av

sjukdomsfallensde kortaför bedömaunderlagtillförlitligt attett
demisstänkaanledningfinnsutveckling. Det tvärtom attatt sva-

ochpopulationenför helaföretagen representativarande inte är
blirfel. Slutsatsensystematiskainnehållerdärförstatistiken attatt

innebäroch denbyråkratiskonödigtrapporteringen är ettatt me-
företagen.ochförsäkringskassornaför bådemerarbeteningslöst
allmän ochbetänkandearbetsskadekommitténs Ensjuk- ochI
1996: 13rehabilitering SOUochvid sjukdom 1försäkringaktiv

deninformationgällervadförslagalternativapresenterades två om
uklöneperioden. Detundersjukfrånvarodvs.sjukfrånvaron,korta

det andrautökas,informationsinsamlingeninnebärförsta ut-att
urvalssystem.och Kom-dagenskombinationgör ettsystemaven

skulle framCentralbyrån SCBStatistiskaföreslogmittén taatt
kombinationssystem.sådantett

fickRiksförsäkringsverket juni 1997och iArbetarskyddsstyrelsen
täckerutarbetamedsamråd SCBuppdrag ii ett system somatt

sjuklöne-underfrånvaroninformationsamhällets behov omav
uppgifts-företagensSärskilt dearbetsskador.och småperioden

konstaterades statisti-uppdragetbeaktas.lämnarbörda skulle I att
för denoch kostnadernasjukskrivningarnahälsoläget,ken över

förbättras.sjukfrånvaron behöverkorta

obligatoriskaföretagensföreslårSmåföretagsdelegationen att
total-vidareföreslårDelegationenupphör.uppgiftslämnande att

medhälsolägeochsjukskrivningaravseendeundersökningen ersätts
för uk-kostnaderundersökningarochurvalsundersökningar att av

blirurvaletVidbehov. nivåinkluderas vid vissfrånvaron en
respondenterflertillförlitligtmarginelltmaterialet endast attavmer

undersökningardennaföranslåstillförs. medelDe typ avsom
kompletterasurvalsundersökningensannolikt bättreanvänds om

materialet.data De-analyseroch ifördjupandemed intervjuer av
hållaproduktivitetsförlustdetlegationen attatt renvore enanser

totalundersökningar.medmetodenfast vid

rehabiliteringsansvararbetsgivarensKlargör
kostnadsan-ochlångtgående åtgärds-harArbetsgivarna givits ett

Självfallet har arbetsgivarenanställda.rehabiliteringför störreavsvar
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förutsättningar försäkringskassan upptäcka tecken ohälsaän att
hos de anställda. Arbetsgivaren kan också enklare vilka föränd-se

kan genomförasringar arbetsplatsen för underlätta densom att
anställdes situation.

Kompetensen rehabiliteringsfrågor,i hög grad dessutomisom
resursfråga, emellertid mycket spridd blandär ojämntären ar-

betsgivarna. framför allt deDet mindre företagen harär svårtsom
upprätthålla underlag för särskilda företagettjänster inomatt som

handhar dessa frågor.
SAF för anställds rehabilitering bordeattmenar ansvaret en

till de åtgärder kan vidtas arbetsstället ochavgränsas isom att
respektive försäkring skulleövrigt täcka utrednings- och kostnads-

Socialstyrelsen sida emellertidå sin arbetsgiva-ansvaret. attanser
bör begränsas, eftersominte detta skulle minskarens ansvar ar-

betsgivarens för tidig rehabilitering.intresse
vanlig fackligEn synpunkt arbetsgivaren måsteär att ta ansvar

för de konsekvenser dålig arbetsmiljö och säkerhet leder till.som
därförDe arbetsgivaren bör behålla rehabiliterings-sittmenar att

ansvar.
AGRA-utredningen dir. har fått1990:90 uppdragi ut-att

reda arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar vid rehabilitering.
fackligaDe bland andraorganisationerna, LO, representerade iär

utredningens referensgrupp. Utredningen skall lämna förslagsitt
den Utredningen30 januari skall bl.a. föreslå1998. vid vilken
tidpunkt arbetsgivarens skall inträda och hur långt dettaansvar

skall sträcka skall vidare belysa företagenssig. Den olikaansvar
förutsättningar fullgöra rehabiliteringsansvar beroendeatt ett
företagens storlek. skall undersökaDen övervägandeäven om
sanktionsmöjligheter företaget inte Slutligensitttarom ansvar.
skall mellan det rehabiliteringsansvar åligger arbets-gränsen som

och det förstagivaren hand ankommer försäkringskassanisom
utredas.

Småföretagsdelegationen har kontakt med utredningenvarit i
och vill till denna understryka vikten företagen uppleverattav
rehabiliteringsansvaret företagetsarbetsmiljörättvist; någotattsom

har betydelse för problemets uppkomst och dess lös-sätt ävenen
bör klargöras arbetgivarenning. Det bör ha förinte någotatt ansvar

sådana skador arbetstagaren fått fritid och således kansinsom
ha för rehabiliteringsutredningar arbetstagaren.störreansvaret om

fårDet effektinte detta blir arbetsgivarenså attvara en attav ansvar
vid anställnings ingående väljer bort sådana har ärft-personer som
ligt påbrå, disponerade för sjukdom, har behandlatssätt ärannat
för missbruk med risk för återfall eller idrott.utövar
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särskilde utredarenföreslår denSmåföretagsdelegationen spe-att
hållamöjligheterbegränsadeföretagensde mindreciellt beaktar att

Delegationenrehabiliteringsfrågor.särskild kompetensmed isig
definierasbörrehabiliteringsansvaretvidare ettpoängterar att

och skapar incitamentupplevsdet rättvistsådant sätt sna-att som
utfall.godtyckligtän ettgerrare

schabloniserastjänstebilar börBeskattning av
vidändradestjänstebil års-förmånsbeskattningförReglerna av
anställ-denvärdetuppskattadesTidigareskiftet 1996/ 1997. attav

schablonbelopp.tilldrivmedelochbetalade bilarbetsgivaredes ett
schablonbelopp. Dendrivmedel dettalängre iNu ingår inte an-

antal kördaspecificerakörjournal ochföraställde är atttvungen
bensinförmånenförskattaförmil inte tvingasi tjänsten somatt

för lön.
stimule-tidigaredetförändringentillMotivet är systemetatt

mycketanvända bilen privat.rade förmånstagaren att
körjournalförandekravetdet gällerinnebärReglerna när av
1980-talet.till slutetframgälldede reglertillåtergång avsomen
kontrollerasvårigheterbetydandehadeSkattemyndigheterna att

uppgifter.innehöll riktiga Dessutomkörjournalerna varom
tidskrävande. Systemetuppgifter mycketdessagranskningen av

uppgiftslämnandet.oärlighettillinkomsttagarna istimulerade
exakthet.skenbar,endastförförande,såledesharSystemet menen

tidmycketföretagetochTjänstebilsinnehavaren tvingas ägna
Återgångeninnebär små-redovisning.dennaadministrera attatt
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företagare skaffat leasingbil företaget föri kunna hasom att ett
bekvämt bilinnehav med tid företagandet,till tvingasövermer nu

betydande tid ifyllande blanketter.åtägna av
Vid beräkningen bilförmånen har omfattande analysarbeteav

lagts för bedöma och olikaräntenivånsrättattner extrautrust-
betydelse.ningars helstIngen analys har emellertid ägnatssom

den alternativintäkt företagare kan ha han kan kon-som en om
skaffasig jobb stället för räkna kilometrar.icentrera att att

Finansdepartementet och medi reglerna bil-attmenar att om
förmån nyligen skulle förändringarinte regelsystemetöversetts av

aktuellt Småföretagsdelegationen det just ärvara nu. attmenar
resultatet denna dvs. den lagen, skaparöversyn,av nya som nu

problem.stora
politiskaMånga företrädare har uppfattat kritiken demot nya

reglerna uttryck för tjänstebilsinnehavarna förlorat eko-som att ett
nomiskt privilegium. emellertid faktumDet reglernaär gjortett att
det krångligare driva småföretag.att

Småföretagsdelegationen föreslår genomförsöversynatt en ny
för granska den ökade tidsåtgång drabbar småfö-snarast att som
med de reglerna. dettaI sammanhang bör kostnadenretagare nya

för denna byråkratisering också beaktas. Delegationen attmenar
det kaninte uteslutas småföretagaremånga skulle bereddaatt vara

betala högre schablonbelopp bara slipper adminis-att ett man att
omfattande körjournalsredovisning.trera en

Enklare registrering företagav
SmåföretagsdelegationensDet uppfattning detär i Sverige äratt

onödigt krångligt företag. firmagrundandetVid detäratt starta
viktigt företagaren kan lägga ned mycket tid ochså energiatt som
möjligt utveckla affärsidén. eller honHan bör därför avlas-att

från tidskrävande informationssökning vilka tillståndtas om som
behövs.

Småföretagsdelegationen detta område Kanadaser ettsom
föregångsland. kan nyföretagareDär dator, kommunensvia egen
näringslivskontor eller statligt bibliotek företag medregistrera sitt

anmäla för olika skattersig och försäkringskassa ordnanamn, samt
ytterligare nödvändiga tillstånd. Enligt uppgift hela procedu-tar

förslag20 minuter. Ett med detta innehåll har redan över-ren ca
lämnats till näringsministern dnr 97/70.
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vid registreringprocedurernaSmåföretagsdelegationen attanser
följandeförenklasskallföretag sätt:av

kontaktabehövaendastbörföretagvillEn starta° somperson
myndighe-kontaktadedenbör liggamyndighet. Deten

blirmyndigheter in-berördaandrasamtligatill attattten se
företaga-Behöverföretaget.nyregistreradedetformerade om
ansökaellerarbetsgivarregistretexempelvis iregistrerasren

Skattemyndigheten,automatisktkontaktasF-skattsedelom
skall gällaFörfarandetområden.för dessaansvarigärsom

bolagsformer.alla

kunna skötas Internet.bör viaregistreringDenna°
ända-för dettatillgängligfinnasdator börInternetansluten

motsvarande.ellernäringslivskontorkommunernasmål

vidproceduren registreringföreslårSmåföretagsdclegationen att
kontaktasbehövermyndighetendastförenklasföretag så att enav

kan skötas Internet.detta viasamt att

F-skattsedel
människorförmöjliggörarbetsmarknaden mångaförändradeDen

arbetslösaföretag. De är startaattuppmuntraseget somstartaatt
tillkommerföretagbidrag.särskilda Många ge-nyaeget genom

decenniernaföretag.existerande Deutbrytningar senasteurnom
knoppatföretagendekännetecknatsgradhöghar störrei avattav

uppdrags-anlitatssedandessaochspecialistfunktionerolika att
förbrutit siganställda har initiativbasis. Många attuteget

arbetsgivarengamlamed denuppdragsverksamhet, somstarta
verksamhet,artfrämmandeföretagetdethuvudkund. En i större

profes-därefterutförs ipersonaltidning,ellerdatasupport ensom
andramedsamverkar ispecialistenmiljö därsionell pro-samma

stimulerad ochoftauppleveranställde sigtidigarefession. Den
anställdedendel fall harbättre leveranser. Ifårföretaget startaten

finnsdetdeklarerat intearbetsgivarenden gamlesedan atteget
anställd,behållaförjobbtillräckligt med menpersonen somatt

vederbö-basefterfråganbegränsaderbjudakanföretaget omatt
rande startar eget.

F-skattsedel. Skatte-ansökamåsteDen atteget omstartarsom
uteslutasökerdärdärvid prövningmyndigheten attgör manen

anställningsförhållande. Denkringgåhandlardet inte ettattom
bestårkundkretstänktdärför redovisasökande måste avsomen

arbetsgivare.tidigarefler än t.ex. en
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självfalletDet fackligt detintresseär inte smitvägaröppnasett att
skulle undergräva de anställdas rättigheter enligt lag ochsom av-

tal. finnsDet misstanke fritt tilldelande F-skattsedelen att ett av
till alla begär skulleså skapa flod missförhållanden.som en av

skattemyndigheternasFrån sida det självfallet också in-är av
inte möjligheter innebäröppna förtresse att attsom utrymmet

skatteflykt och skattebrott väsentligt skulle öka.
För demmånga söker F-skattsedel emellertid verk-av som ser

ligheten annorlunda oftaDet bedöma vilkasvårtärut. att nya
kunder skall företagare. Avknoppning högstärman som en
normal till nyföretagande. företagAtt inledningsvisväg endastett
har kund får hindra dessinte etablering. den förstFören som
beviljats starta-eget-bidrag framstår inkonsekventstaten som om

sedan blir nekad F-skattsedel.man
önskarSAF alla vill -skattsedelF ochatt som starta eget ges menar

självständighetsbegreppet upplevs otidsenligt. bordeStatenatt som
stället kontrollerai alla har F-skattsedel följer gällandeatt som

regler. Om hindrar frånnågon har inteman att starta eget man
vederbörandegivit chans detvisa går.en att att

Företagarnas Riksorganisation den söker F-skatt-attanser som
sedel samtidigt bör firmanamnet hosregistrerat PRV.

NUTEK ifyllandet skatte- och avgiftsanmälan ärattmenar av
för komplicerad för nyföretagare.många Både blanketten och åt-
följande information borde förenklas.

Konkurrensverket tillpositiv reglerna ochär översyn av menar
kravet antalvisst uppdragsgivare/ kunder bör slopas elleratt ett

ändras för underlätta företagsetablering.att
LO det finnas reglermåste hindrar anställdaattmenar som att

kalla företagare.sig
Skatteministern har till delegationen låtit meddela reglernaatt

utfårdande F-skattsedel under Tankenär översyn.om ärav att
underlätta nyföretagande. Förslag kommer iatt presenteras pro-
position 1997/9833. Dessutom Riksskatteverket begrep-överser

näringsverksamhet, inklusive det s.k. självständighetsrekvisitet.pet
Denna beräknas klar tillöversyn i aprilmitten 1998.vara av

Småföretagsdelegationen föreslår pågående skall be-översynatt
akta möjligheten bevaka kravet självständighetatt genom upp-
följning stället föri restriktivt beviljande F-skattsedel.genom av
Blanketten för skatte- och avgiftsanmälan bör förenklas.
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egenföretagaresjälvdeklaration förFörenklad
deklaratio-klararegenföretagarelandets 000700ingenNästan av

harsjälvdeklarationenmedProblemenhjälp.själv utan tarnen
bokslut. Fleraochbokföringställsmed de kravsamband som

bokförings-ochdeklarations-förenkladeinförafinnsförslag attom
regler.

förenkladfrivilligRiksorganisationFöretagarnas att enanser
ochfirmorenskildahandförstainföras förskall isjälvdeklaration
sak-ochMkrmindre 1,5handelsbolag änomsätter somt.ex.som

skall deönskardeegendom. När såfastanställdasåväl somnar
de-förenkladedeklarationen. Denvanligadentillkunna övergå

inslag:följandehaenligtbör FRklarationen

Kontantmetod°
bas-helst tvåtill åtminstoneDirektavskrivning ett menupp°

belopp
be-basbeloppellerunder tvåarbetenpågåendeochLager ett°

tillgånghöver tas upp som
årsskiftetvidperiodiseringSlopad°

räntefördelningSlopad negativ°
höjdväxlaskanräntefördelningenpositivaDen mot°

tillperiodiseringsfond 35 procentt.ex.
börsjälvdeklarationförenkladinförandetmedsambandI av°

förframdeklarationspakctoch"Bokförings- atttasäven ett
och de-bokföringenklarasjälvföretagarenförmöjliggöra att

kostnaderföretagetundvikerklarationen. Därigenom
innehåll:följandebör haPaketetkronor.000-15 0007

räckerfall tiokontoplan.förenklad I mångatillförslagEtt°
Tydligaverksamhet.och redovisabokföraförkonton enatt

börkontonabokförasskallvadinstruktioner somom
medfölja.

deklarationsblan-ochkontonamellankopplingdirektEn°
inkomsten.beskattningsbaradenketten samt

vad deochbegreppförklaringarochdefinitionerTydliga av°
deklarationsblankettenfältenolika avser.

huvuddragen i FöretagarnasKonkurrensverket ioch instämmerLO
förslag.Riksorganisations

Förenkladeförslagliknande iframförtharSAF rapportenett
kansmåföretagareuppskattarsmåföretag. SAFförskatteregler att

bokföring, invente-tilltiden åtgår20-50 procent somavspara
införs.reglerförenkladedeklarationochbokslutring, om

FörslagframsedanförladeRiksskatteverket två år rapporten
där det1995:10skattelagstiftningen RSVförenklingartill i pre-
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senterade liknande förslag vad gäller deklaration för dessa företag.
s.k.Den Förenklingsutredningen har till uppgift utvärderaatt

och skattereglerna för enskildaöver näringsidkare och delägarese
handelsbolagi dir 1996:78. uppgiftEn för-är övervägaatt ett

enklat deklarations- och redovisningsförfarande för de allra minsta
företagen. Utredningen skall vidare utreda möjligheterna till för-
enklingar det befintligai Utredningen har nyligensystemet. pre-

delbetänkande SOU med förslag1997:178 dennaisenterat ett
riktning.

Småföretagsdelegationen föreslår anläggerregeringen hel-att en
hetssyn kraveni småföretagarnas redovisning, bokslut och de-
klaration. Ambitionen bör reglerna enkla desågöraattvara att
flesta företagare kan klara bokslut ochsitt deklarationsin utan
kostsam hjälp utifrån. Regeringen bör tilläggsdirektivi till
förenklingsutredningen också uppdra till denna hu-övervägaatt
ruvida kan medverka utvecklingsarbetei för förenk-staten ett ett
lat bokförings-, boksluts- och deklarationspaket.
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skattetilläggenSlopa i momsredovisningenför fel

skattskyldige påförs skattetillägg vid fel momsredovisningen,Den i
fallde där förlorat förlustenelleri inte varitäven staten pengar

försumbar. Skattetilläggen kan mycket mycketDetta ärstora.vara
stötande.

föreslås halvering skattetilläggI 1997/ 98:10prop. en av som
har grund periodiseringsfel. ocksåsin i I propositionen aviseras en

skattetilläggsinstitutet helhet. Utredningen kom-i sinöversyn av
tillsättas före 1997 års utgång.attmer

Småföretagsdelegationen föreslår skall heltskattetillägg slopasatt
de fall periodiseringsfelen till nackdel elleri inte varit ärstatens av

försumbart belopp. Delegationen skattetillägg dessa falliattanser
uppenbart strider det allmänna rättsmedvetandct. Skattetill-mot
lägg rimlig till förlust.måste stå i proportion statens

iLättnader företagens uppgiftslämnande till
myndigheter
Grunddatabasutredningen föreslog slutbetänkandenyligen i sitt
SOU 146 grunddata företagen skall förvaltas1997: vissaatt om

och registreringsverket gtunddata skallPatent- PRV. Dessaav
offentliga och myndigheter behöver dessa dataeller andravara om

hämtas de direkt från kommer med dettaPRV. Företagen system
avlastas från del uppgiftslämnande till myndigheter.sittatt en av

Är uppgift grunddata företag nekaskall kunna lämnaviss ett atten
den till myndighet andra och stället hänvisa tilligång,ut en en

PRV.
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Uppgiftslämnande myndigheter orimligttill olika stortar en
föreslogdel småföretagarens tid anspråk. Statskontoreti i enav

mycket fö-199524 samhällsekonomisk studie hurrapport en av
uppgiftslämnande samhället totalt. sådankostar Någonretagens

andra jämför-studie har välSverigeinte i i någragjortsännu men
för företagbara länder. uppgiftslämnarkostnadenDessa visar att

kan vilket förBNP, Sverige 252motsvara procent motsvararav
miljarder kronor/år.

för minska ochSmåföretagsdelegationen föreslår åtgärder attatt
genomförs medförenkla företagens uppgiftslämnande enligheti

Grunddatabasutredningens förslag. emellertidVi att grup-menar
föruppgifter klassa grunddatautredningen vill ärpen av som som

för skyndsam ökningliten. borde kunna verkaMer ingå. Att en av
uppgift för den nämnd enligtantalet grunddata blir viktigen som

förslag vidare viktigt företa-utredningens skall Detinrättas. är att
kostnadsfrilämnat grunddata fullständig och iinsynget som ges

för uppgifterna och vid be-enkelt kunna kontrolleraregistret att
begära felaktigheter till.hov rättasatt

tilluppgiftslämnande SCBStorleksgräns för
årsstatistikRiksorganisation all period- ochFöretagarnas attanser

ef-omfatta företag med fler anställdatill endast börSCB 200än
uppfyllamindre företag saknar krav.SCB:stersom attresurser

skulle dettaalla småföretag skulle försvinna statistikenOm ur
följder småföretagen heller skulleemellertid själva inte varasom

för beslut ochbetjänta Statistiken bildar underlag inom statav.
kommun. beslutsunderlag riskerar leda tillEtt sämre sämreatt
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industrinsbeslut. Naturvårdsverket skriver delt.ex. att storen av
alltför be-miljöbelastning kommer från företag ochsmå att stora

förtill statistiken kan följderunderlagetgränsningar i negativa
såväl företagen miljön.som

det blir tillräckligtFinansdepartementet kan uttalainte sig om
uppgiftslämnare.statistiskt urval minskar antaletom man

Småföretagsdelegationen föreslår urval skeratt ett noggrannare
vid undersökningar till småföretag. Sålunda börriktar sig ur-som

devalstätheten olika sådantivarieras sätt segmentstrata ett att
småföretag saknar problem behöverinte störas.av som

Uppgifter till Iägenhetsregister
förekommer stäl-Försöksverksamhet med lägenhetsregister på två

Folk- ochlen. Försöket skall hur lägenhetsregistret kanvisa ersätta
uppgifterbostadsräkningen. Anledningen till lagtsvissaatt

fastighetsägarna bl.a. vill komma till med bidrags-rättaär att man
fusk.

lägenhetsregistretFastighetsägareförbund kritisktSveriges är mot
ställer uppgiftslämnande från fastighetsägarna.kravstorasom

Kritiken såväl den statistik kan utvinnasnyttan som uravser av
informationen. Förbundet harsamla svårtregistret insättet attsom

använda detaljerad statistiktill vad och kommun skallatt statse
kylskåp.lägenheternas standard, förekomsten Dennat.ex.om av

landet hadestatistik spelade roll under den tid dåtyp stor enav
styrdeandel omoderna lägenheter och då bostadspolitikenstor ny-

medoch ombyggnader med räntesubventioner villkoradessom
bostads-uppfyllande olika för bostadsstandard. Dennaav normer

betrak-politik framgångsrik bostadsbeståndet kanhar varit så att
helt lånenormerna har ocksåmoderniserar. styrandeDetas som

därför ifrågasättas varför beslutsunderlagavvecklats. kanDet ett
skall fram fattas beslut.område där det längreinte någratas ett

fortlöpande för uppfattakontroll behöverDen göras att omsom
kvalitetsproblem bör därför kunna byggasuppstår uppnya. ge-
urvalsundersökningar.nom

fångar faktiska boendeLägenhetsregistret upp om personers
Fastighets-med deras mantalsskrivningsadress.överensstämmer

stridägareförbundet anför därmed kan komma stå iregistret attatt
med krav personlig integritet.

Småföretagsdelegationen fel Folk- ochdet ersättaattanser vara
från fastighetsägar-bostadsräkningen med informationsinhämtning

uppgifterrimligt fastighetsägare skall drivaDet ininteär attna.
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ochkring vilka bor fastigheten det integritetskränkandei ärsom -
kommer behäftas fel det blir meningslöst.med så mångaatt att

Småföretagsdelegationen föreslår fastighetsägare skall hainteatt
fastighetskyldighet driva uppgifter kring vilka borin iatt som en

eller vilken de boende själva in.utrustning monterat

Förenkling tullprocedurernaav
tullfrågor medsvenska lagar och regler EU:sHarmoniseringen iav

bestämmelser har komplex lagstiftning tidigare.lett till änen mer
fått för näringslivet och tull-har återverkningar bådeDetta

administrationen.
Industriförbundet tullprocedurerna blivit såvittnar attom

omfattande företagen oftaoch komplicerade måste ta expert-att
förhjälp sköta tullärenden. Lagstiftningen bestårsina mångaatt av

tillämpningsföreskrifterolika från tullag mednivåer, EU:s via na-
tullförordning, tullordning till Tullverketstionella regler tullag,i
upplever bl.a. brist redovisninganvisningar. Företagen aven

förenklade förfaranden, saknar bl.a. möjligheten perio-göraatt
Oftadiska tulldeklarationer och erhålla periodiska tullräkningar.

dessutomställs krav kostsamma säkerheter.
EU-medlem-Tullverket och dess arbetsformer påverkas bl.a. av
Kommerskol-skapet. Generaltullstyrelsen driver samarbete medi

legium och Jordbruksverket förenklingsarbete riktar sigett som
regel-både regelverk och det kompletterande nationellaEU:smot

handledningarverket. Arbetet bedrivs efter linjer; dels utarbetastvå
syfte för nuvarandedet enklare företagen hantera deti göraatt att

kom-regelverket, dels försöker Tullverkets EU:sirepresentanter
åstadkomma förenklingar reglerna.mittéer i Företagens intres-att

arbete.medverkar detta långsiktigaseorganisationer i
harFlera utredningar tullverksamheten eller nyligenpågårom

genomförts. har bl.a.Tullagsutredningen dir 1996:103 i upp-
drag vid tullförfarande och förutsättningarrutinernaöveratt se
för förenklingar Utredningen avslutas underregelsystemet. 1998.av

läggasFörslag Tullverkets kommerorganisation våren 1998.attom
före-Tullverket utreder för närvarande hur informationen till

informerakan förbättras. detta aktivareI ingår sätttagen att ett
företagen skriftligt, och modernmuntligt in-utnyttjaattgenom
formationsteknologi. slutrap-Utredningen har nyligen lämnat sin

Tullverket utreder också hur kredit- och säkerhetshanteringenport.
kan kreditförlusterna långt möjligt samtidigtminimera så somsom

företagen Tull-hanteringen enkel möjligt för såvälsågörs somsom
verket. utredningsrapporten föreslås krav säkerhet bortI att tas
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fall, samlad säkerhet införs för mångfaldstället dagensi vissa iatt
säkerheter och antalet företag säkerheteravkrävs mins-attav som

kas.
Småföretagsdelegationen genomförkonstaterar Tullverket ettatt

arbete för lösa del de problem tullprocedurernaseriöst iatt en av
företagen Delegationen understryker starka beho-detmöter.som

regler utformas småföretagens villkor,med hänsyn till såvet attav
de hindrar de mindre företagen från etablera ochinteatt att ut-

veckla internationell handel.

Småföretagsdelegationen förbe-föreslår de förenklingaratt som
reds Tullverket omfattande småföretag normaltinom sågörs att
kan klara tullärenden Småföretags-konsulthjälp.sina utan
delegationen föreslår förslagTullverket utarbetar till samladatt en

kraftfulloch svensk för genomgripande förenklingarstrategi av
tullprocedurerna förslag brett för-sådant börEU. Ettinom vara
ankrat bland berörda nationella ochregeringenantasorgan, av
innefatta handlingsplan för hur förslaget skall kunna drivas kraft-en
fullt avvaktan det förenklaseuropeiska regelverketi EU. I att
bör Sverige undvika långtgående de nationellaanpassningmer av
tullreglerna den gällande kräver.EG-rättenän

byråkratiavgifterSlopa kring obligatoriskaoch den
ventilationskontrollen

decennierna förändringarhar inneburit arbets-De senaste stora av
platsernas inomhusklimat. mekanisk ventilation,Uppvärmning,
luftfuktning, luftrening, oftakyla och frånluftskanaler integre-är
rade delar komplicerade ventilationssystem. fordrari Systemen re-
gelbunden tillsyn och skötsel- uppgift fordrar kompetenten som
personal. kompetens finns fastighets-ordinarieNär inte inom
skötselorganisation får utifrån.den intas "

Ventilationssystemen för löserhar betydelse arbetsmiljön. Destor
problem luftavleder dålig och reglerar Dessvärretemperaturen.-
kan ventilationssystemen också skapa problem, luft, be-t.ex. torr
svärande ljud och mögel. Ventilationssystemen oftaockså täm-är
ligen energikrävande, varför hakanotrimmatett system storen

för förpotential energibesparing. fall kostnadenI många är att
mycket snabbt betald, lägregrundtrimma energi-ett systern av

årgång.
analogi med den införtobligatoriska harI sotningen staten en

obligatorisk ventilationskontroll för tillgodose krav miljöatt
och klimat.

Ventilationskontroller småfö-kan utföras flera olika sortersav
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tillhandahållerventilationsföretag,bl.a. såsomtjänsterretag, som
ventilationssystemochkontroll, justering/ rensningtrimning av

inklusive imkanaler.
skall emeller-gällande regler förMed hänsyn till sotning m.m.

från brandsäker-imkanaleroch kontrolltid rengöring även görasav
obliga-för respektivehetssynpunkt. Nuvarande regelverk sotning

medför därför arbete kanventilationskontrolltorisk att samma
blandhar skapatutföraskomma Detta irritationtvå gånger.att

sotningsföretagen medvetetuppleverfastighetsägare då dessa att
nuvarandesotningsområdet ochmonopolställningutnyttjar sin

för utföraimkanalerregler obligatorisk rensning ävenattavom
ventilationskontrollen.obligatoriskaden

förmånligastelämnat detfall sotningsföretagdet inteI ett an-
obligatorisk ventila-fastighetsägares upphandlingbudet vid aven

fastig-förändå totalt bli kostsammaretionskontroll kan det sett
sotningsföretaget. Skäletvälja sotnings-hetsägaren inte är attatt

obligatoriskarbetet medmöjlighet kombineraföretaget har att
fårSotningsföretagmed sotningsuppgifterna.ventilationskontroll

för obliga-konkurrensfördelar områdetfall betydandedettai
med-framför företag, vilket kanventilationskontroll andratorisk

effektiv resursanvändning.föra en
för imkanalerredovisade effekterna området rengöringDe av
omfattar delarolika regelverkföljer två sammaatt avm.m. av

tjänsteområde.
omfattar samtliga arbetsplatserVentilationskontrollen oavsett

före-eller detföretaget har adekvat kompetens inte. Föregenom
ventila-förhållandevis lättsköttkompetens,har etttag som egen

kontrollsystemeller skaffat sigtionssystem gör att manett som
obligatoriskaframstår denbehöver kalla expertis,närvet man

protokollbyråkratiskt påbud.ventilationskontrollen Detettsom
skall insändas till kommunen,vid besiktningen varpåupprättassom

skall ochbyggnadsnämnden kontrolleraföretaget får betala för att
det finns risk kom-Konkurrensverketarkivera det. att attanser en

avgifter för nuvarandeorimligt höga registrering.uttarmunen
Östergötlands haft anledningLänsstyrelsen länhar bl.a. iDetta

kommunalaärendenuppmärksamma vid prövning röratt somav
avgifter området.

förföreslår utredning tillsättsSmåföretagsdelegationen attatt en
för certifieringuppfyller kravengranska företag områ-påsomom

ventilationskontroll skall kunnaför obligatorisk möj-det även ges
från brandsäkerhets-och kontrollera imkanalerlighet att rensa

hos kom-kravetsynpunkt. Vidare bör registreringövervägas om
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kan slopas och med egenkontroll, därersättasmunen ett systemav
protokollet anmodan. Utredningen börvisas prövaupp om
tillsynsansvaret skall ligga hos kommunens byggnadsinspektörer
eller hos yrkesinspektionen anlägga synpunkter hursamt en
risk- och problemorienterad tillsynsarbetet kan läg-prioritering av

Endast de fall protokoll saknas bör avgifti utgå.gas upp.

Slopa obligatorisklagen platsanmälanom
obligatoriskLagen platsanmälan tillkom vid tidpunkt dåom en

arbetsmarknadsläget väsentligt annorlunda arbetslös-såg Närut.
heten låg det vanligt arbetsförmedlingen med arbetsgi-attvar var

samtycke anvisade arbetssökande till lediga jobb. Denvarens som
nekade ledigt arbete kunde från a-kasseersättningstängasatt ta ett av
och andra drabbas olika sanktioner.även sätt av

arbetsgivare harNär ledigt jobb dag kan oftaredani nå-etten
de anställda rekommendera de känner välnågongon av person
arbetslös. Arbetsförmedlingen saknar dessutom oftagår möj-som

lighet hjälpa till rekryteringsprocessen. dem sökeri Föratt som
arbete den utlysta platsen endast falska förhoppningaringer om
det redan finns lämplig Enda effekten anmälaen person. att ettav
ledigt arbete till arbetsförmedlingen arbetsgivaren blirär att ner-
ringd arbetssökande. Följden har blivit arbetsgivaremångaav att

anmäla ledigt arbete.istruntar att
Anmälan lediga platser har emellertid mycket viktig funk-av en

för arbetsmarknadsstatistiken. statistik spelartion rollDenna stor
för utformningen såväl ekonomisk, regional ochnärings-av som
arbetsmarknadspolitik.

Småföretagsdelegationen föreslår den obligatoriska platsan-att
mälan avskaffas.

Punktlighetsmål i myndighetsutövningen
företag klagarMånga de behöver längeöver väntaatt att

ärenden avgjorda hos offentliga myndigheter. oftaDet svårtär att
besked hur lång tid handläggningen beräknas och väntanom ta

ovisshet upplevs tiden Ofta kan admi-i svårare än när är utmätt.
personal från företagnistrativ ochvittna påringningarmångaom

enskilda där söker besked ärendets aktuella hurman status,om
långt det kommit och det kan beräknas klart.i närprocessen vara

administrativaDen personalen söka informationen blandtvingas
handläggarna och dessa samtal upplevs och källastörningsom en
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den administrativatill ovanligtDet inteirritation. är att persona-
förhållningssätt till demtelefon utvecklarlen i avmättett som

därförföretag och allmänhetheller ovanligtDetringer. inteär att
och okänslig.myndigheten byråkratiskfår bilden somav

ärende-följs upprättandeHandläggningstider avupp genom
ärende-månadsskiften. kortabalanser, exempelvis vid och Attårs-

ofta används samband medbalansen iär ett argument an-som
myndigheter harbudgetprocessen.slagsframställning och Någrai

handläggnings-problemen med långaockså systematiskt angripit
Länsstyrelsensammanhang förtjänartider. detta i VästeråsI t.ex.

och CSN nämnas.att
aktualise-handläggningstiderfrågan långaVarje gång omsom

kortande kan skeemellertid diskussionuppstår ett utanomras en
skilja mellanför emellertid viktigträttssäkerheten. Det är attmen

handläggningstidhandläggningstid. Medaktiv och passivpassiv
systematisk analysden tid ärendet Ensinnär väntar tur.avses

varför leda till dimensioneringenärendet behöver kanvänta attav
varandratillolika handläggningsprocess såisteg anpassasav en

dennaflödet blir och stockar drivasig. Attjämnt inte processatt
representeradoftakräver speciell kompetens är svagt myn-som

digheterna.
emel-för handläggningen kanpunktlighetsmålAtt sätta upp

tillorsakernaskapa medvetenhetlertid sättett att omvara
fördröjningar handläggningen.i

Exempelsmåföretag.viktigt förPunktlighet handläggningi är
byggnadsnämnd-hantering aktiebolagsregistreringar,PRV:sär av

socialförvaltningarnas hanteringbygglov,hantering ut-avers av
skänkningstillstånd.

diariefunktionen datoriserats.de flesta myndigheter har DettaPå
praktisk lösning kanmedger tekniker tillämpas. En varaatt nya

meddelaförekommande fallbekräfta ärendet mottagits, iatt att
längstahandläggare samt attutsetts enman angervem som som

för beräknad handläggning.tid
tillsyns-tilldela diariepersonalenkan praktisktDet att envara

tillsehandläggningstiderna hålls ochuppgift för de attatt utsatta
utlovadklararden sökande meddelas myndigheten inteatt om

frågan kan ocksåskapa tryck dethandläggningstid. För iatt vara
för olikaberäknade handläggningstiderlämpligt redovisa såvälatt

beräknadedenärenden andelen ärenden dragit ti-översomsom
förutsägbarhetdiskussion hur ökadden. Därmed uppstår en om

kan skapas handläggningen.i
den myndighetskapa ökad tydlighet kanEtt sätt attatt somvara

för sökande.punktlighetsmål reducerar avgiften denklararinte sitt
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tiotalväljerföreslår regeringenSmåföretagsdelegationen ettutatt
punktlighetsmålmedarbetatid fårundermyndigheter årsettsom

börUtvärderingenutvärderas.sedanverksamhetdennaoch att
kan kom-bestämmelserFörvaltningslagenssärskilt analysera om

handläggning.punktligmed kravpletteras om

drivaPrövning kommunal kompetens attav
affärsverksamhet

medborgareför inommöjligheternareglerarKommunallagen
förvaltnings-tillkommunalt beslutöverklagakommunen ettatt

och På vissakammarrätt regeringsrätt.länsrätt,domstol, dvs.
kommunala beslutdetaljplaner, kanochbygglovområden, t.ex.

till andraöverklagas instanser.
dvs.kompetens,reglerar kommunensKommunallagen anger
begränsarviktiga principerfår Någravad kommunen sig åt.ägna

lokaliserings-Kommunallagensverksamhetsfält.kommunens
utesluter ilikställighetsprincipochsjälvkostnadsprincipprincip,

andrainriktashuvudsakligenverksamheten avnä-princip att
verk-huvuddelenliksomkommunen,iinvånarnaän att avmare

skulle kunnaliksomöverskott,församheten drivs att manatt
medborgare. Somolikaföravgifterolika tjänst avut sammata

längemöjligtalltdock såverksamhet gällerkommunalalltid äri att
sker.överklagandeinget

kommunal-omfattasbeslutkommunalaendastDet är avsom
självaendastdetbetyderbolaggäller kommunensdetlagen. När att

frånkapitaltillskottpolicyformuleringar,och dessbolagsbildningen
leverens-liksomborgen,tecknandekommunenskommunen, av

före-blikanoch kommunenmellan bolagetavtalochavtal övriga
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mål för överklagande och kommunallagensprövning princi-mot
Verksamheten det kommunala bolageti omfattas inteper. av

kommunallagen. beslut fattasDe bolaget kani således intesom
överklagas förvaltningsdomstol.till Undantag finns emellertid när
det gäller utlämnande handling, där offentlighetsprincipenav ut-
sträckts till omfatta helägda kommunala bolag de fall deniatt

kolliderarinte med hänsyn till bolagets krav affärsmässighet.
Ändringar bolagsordningeni bör kommunfullmäktige.iantas

bolagetOm avviker från ändamålsparagrafen bolagsordningeni
kan detta förhållande emellertid kommunallagen.inte prövas mot

förslagRevisorernas ansvarsfrihet för bolagets styrelse be-om
handlas bolagsstämman.på Denna regleras kommunal-inte av
lagen aktiebolagslagen.i kanKommunen emellertid ha fat-utan

beslut direktiv till kommunens ombud Dettastämman.tat om
beslut kan förvaltningsdomstol.i kommunenOmprövas avstått
från påpeka bolaget verksamhet utanföri sin vadgåratt att som

bolagetsangivits ändamålsparagrafi det icke-beslut. Icke-är ett
beslut kan självfallet överklagas.inte

Inför bolagsstämman kan kommunfullmäktige utfärda
ägardirektiv. beslutDetta kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Årsberättelse och revisionsberättelse anmäls till kommunfull-
mäktige. Beslutet godkänna anmälan kan förvalt-inte iprövasatt
ningsdomstol.

Tillskjutande aktiekapital vanligtvis beslutärnyttav ett som
kommunfullmäktige.iantas

överklagaRätten kommunalt beslut begränsad tilläratt ett
kommunens medborgare. kommunerMånga detta ärattmenar

viktig kommunalrättslig Flera näringslivetsprincip.en av orga-
nisationer klaga kommunalrättsligrättenattanser att ur syn-
punkt tveksam verksamhet dagsläget börinte begrän-isom vara
sad till kommunens medlemmar. fordrarDetta sannolikt kom-att

kompetens regleras lag kommunallageniäven änmunens annan
konkurrenslagstiftningen.inomt.ex.-

Kritikerna det finnas möjlighetmåste laglighetenattmenar att
redani pågåendeviss verksamhet prövad, bara lagligheteninteen

beslut.i Ofta finnsvisst det kommunal verksamhet,iett oavsett
den drivs bolags- eller förvaltningsform,i heller inte någotom

kommunalt beslut klagagår verksamhetenpå, ävenattsom om
strider kommunallagens principer.mot

Fullgoda möjligheter till finnasprövning vad be-måste även
träffar verksamhet hel- eller delägda kommunalai bolag. dagslä-I

saknas sådana möjligheter.get
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förRådetnyinrättadeföreslår detSmåföretagsdelegationen att
vilketsektor,offentligför och ivillkorlikakonkurrens privat

belysersektor,offentlignäringslivför såvälföreträdarefinns som
börRådetförunderlagvidd rättspraxis.hela dessfrågorna i som

beträf-gällabörjuridisk regelramställning till vilkenäven somta
kommun-överklaga beslutjuridiskafande överrätt attpersoners

befintliglagenligheten vissmöjlighet igränserna att ensamt
prövad.verksamhet

ordningsvakterförordnandetAvreglera av
kraftigtexpanderatbranschBevakningsföretagen tillhör somen

mindre be-HeraharUnderårtiondena.under de årsenaste senare
förarbeteutför viktigtvakningsföretag etablerats. Företagen ett

BNP-beräkningarnasordning.upprätthållabrott ochförhindraatt
självfallet dis-verksamhet kanbrottsförebyggandeuppskattning av

värdebevakningensdet självklartkuteras. Däremot rättaär att
undviks.skadekostnaderdeförståsendast kan i somtermer av

verksam-auktoriserade.Bevakningsföretag skall Företagensvara
bevakningsföretag1974: 191reglerad lagenhet iär noggrant om

Väk-bevakningsföretag1989:149förordningen m.m.omsamt
ordningsvakter.förordnasbevakningsföretag kanhos sometttare
1980:578lagenreglerasställs särskilda krav idessaPå omsom
1980:589.ordningsvaktsförordningen Fö-ordningsvakter isamt

haroch utbildningordningsvaktersreskrifter utrustning m.m.om
1986:58.rådRjkspolisstyrelsens RPSFSgetts ut av
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Tre olika myndigheter kan komma ifråga för förordnande av
ordningsvakt, beroende vaktens verksamhetsområde.på Om
ordningsvakten skall verksam län fattas besluteti änvara ettmer

Rikspolisstyrelsen. denFör skall verksam läninomav som vara ett
beslutar länsstyrelsen och för den enbart verkar kom-inomsom en

sker hos den lokalaprövningen polismyndigheten.mun
Tillsynsmyndigheterna skall enligt lagen bedöma behovet av
ordningsvakter. behovet fylltOm skall myndigheten inteanses ge
ytterligare tillstånd. Genom myndigheternas tillsyn regleras såle-
des såväl antalet ordningsvakter tjänsteinnehållet och vakternassom
behörighet utbildning och vandel. Rikspolisstyrelsen utfärdar
föreskrifter utbildningen ordningsvakter.om av

Behovsprövningen har ibland medfört problem för enskilda
detnäringsutövare. enskilda bevakningsföretagetFör det oklartär

varför ansökningar skall till olika myndigheter,inges tre trots att
skerprövningen regler. effektEn prövningenmot samma annan av

kan bli företag anbudstävlingvinner bevaknings-att som en om
kantjänster inte uppdraget elleråta sig utvidga verksamhet,sin

eftersom ytterligare tillstånd medges. sådana fall företa-inte I kan
lämnatvingas uppdraget till konkurrent haröverget att en som

ledig kapacitet bland personal. köparensin Om tjänsten inteav
kan fullfölja affären med den anbudstävlingen, riske-vunnitsom

bli dyrare eller,tjänsten kostnadsramen skall hållas,attrar om att
utföras med lägre kvalitet.

myndighetsEn beslut förordna ordningsvakter för-inte kanatt
överklagas hosvisso allmän förvaltningsdomstol och fall tilli vissa

länsstyrelsen. möjlighetDenna till beslutet docköverprövning ärav
sällan tillräcklig. Skälet beslutet oftaprövningen såär att tarav
lång tid det företag överklagat kan beskedinte innanatt som
avtalsperioden med köparen bevakningstjänsten påbörjas.av

TrygghetsutredningensI delbetänkande Trygghet brott imot
lokalsamhället SOU 1994:122 och slutbetänkande Trygghet mot
brott, rollfördelning och samverkan SOU 1995:146 diskutera-
des och föreslogs endast myndighet skall besluta förord-att en om
nande ordningsvakter. Vidare föreslogs andra polis-änav att
myndigheten skulle kunna utbilda ordningsvakter, vilket enligt
Rikspolisstyrelsens föreskrifter blivit möjligt. fö-Däremotsenare
reslogs fortsatt myndighetskontroll antalet ordningsvakter.av
Ordningsvakter fär använda våld yrkesutövningvisst och dettai sin
bör, enligt förslaget, avhända kontrolleninte sig över.staten

Småföretagsdelegationen föreslår behovsprövningen föratt
ordningsvakter avskaffas. Antalet ordningsvakter regleras bäst av
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vidareSmåföretagsdelegationenmarknaden.efterfrågan anser
ordningsvakternasreglerarstatligmed instansräckerdet att enatt

fallenenskildade prövarutbildning iochbefogenheter omsamt
uppställda krav.uppfyllerochlämpligärpersonen

tandläkarebehovsprövning förSlopa
nyetab-villtandvårdsföretag, göraellertandläkare,En ensomett

hostandvårdsförsälcringentillanslutningansökalering måste om
enbartomfattar privataEtableringsprövningenförsäkringskassan.

vård-Ombehovsprövning.Försäkringskassantandläkare. gör en
nyetablering.normalt intemedgestillgodosettutbudet anses

tandläkarefördelningtillsyftar jämnareregleringDenna aven
konserveratillbidragitKonkurrensverketenligthar attmen

tandlä-färrefinnsdetmedförtochmarknadsstrukturen även att
behovsprövning.haskulle varitfalletglesbygd,kare i än utan

etablering inomvidbehovsprövningenKonkurrensverket attanser
tillräckligtböravskaffas. Detbörvuxentandvården attvara

säkerhetskrav.ochkompetens-uppfyller givnatandvårdsföretaget
slopaförslagetiRiksförsäkringsverket instämmer attom
minsttandvårdsförsälçringen, inteföranslutningsbestämmelserna

minskningaraviseradeochbeslutadebakgrund avmot av
tandvårdssubventionen.
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Utredningen inriktning tandvårdsförsäkringeiu dir.om ny
1996:86 kommer vid årsskiftet lämna förslag ersätt-att nyttom
ningssystem för vuxentandvården. Enligt direktiven skall det nya

möjligastei förutsättningarmån för avskaffa blandsystemet ge att
de nuvarande reglerna för anslutning vårdgivare till tand-annat av

Ändringenvårdsförsäkringen. planerad ske från och medär åratt
1999.

Riksdagen har nyligen fattat beslut sjukgymnasterattom ge
och privatpraktiserande specialistläkare fyllt 65 möjlighetårsom

fortsätta utföra ersättningsberättigad vård. sjukgymnasterFöratt
räcker det fortsättningsvis med legitimerad för ersätt-att vara att
ning.

Småföretagsdelegationen föreslår motsvarande regler föratt som
sjukgymnaster skall gälla för tandläkare, dvs. detäven bör räcka
med tandläkaren legitimerad för denna skalläratt ersätt-att vara
ningsberättigad.

Fritt ival barn- ungdomstandvârdenoch
Principen fritt tandläkarval gäller för tjugo årom överpersoner
och reglerad den allmännaiär tandvårdsförsäkringen. Barn- och
ungdomstandvârden däremot landstingensär och det äransvar

till landstingvarje bestämma huruvida vill erbjudaupp att man
möjlighet för invånarna under tjugo tillår privattandläkareatt
eller dag frittI tandläkarval införtär radi landstingen men
fortfarande nekas 60 landets barn och ungdomarprocent av ett
fritt tandläkarval.

följandeAv anledningar Småföretagsdelegationen ti-anser att
den för valfrihetsreform barn-inom och ungdomstandvârdenen
är mogen.

Den januari1 ändrades1993 tandvårdslagen° lands-så att
hartingen anlita andra vårdgivarerätt Folktandvårdenänatt

för barn- och ungdomstandvård.
På konferens kvalitetsindikationer barn-° inom ochen om
ungdomstandvård 29-31 1993 konstaterade bredmars en

frittexpertis tandläkarval prioriterad kvalitets-äratt ett en
indikator.

Konkurrensverket förordar i sin Konkurrens° inomrapport
tandvården juni 1993 fritt tandläkarval för barn ochett ung-
domar.

friaDet valet fungerar bra där det införts.°
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införstandvårdslagendetföreslår iSmåföretagsdelegationen att
ungdomarocherbjuda barnlandstingenförskyldighet ettatten

tandläkarval.fritt

blibörfunktionshindradeförserviceboende
konkurrensneutralt

medbostäder sär-inrättakommunenåläggerSocialtjänstlagen att
verk-drivakanfunktionshindrade. Kommunentillskild service

tillentreprenad privatdeneller läggaregisamheten i ettutegen
företag.

vid läns-tillämpaskvalitetskravuppställerSocialstyrelsen som
bero-gällerreglerolikaverksamheten. Mentillsynstyrelsens över
kom-ellerföretag ibedrivs privatverksamhetenende ettavom

munal regi.
förtillståndansökaföretaget måste startaattprivataDet om

kvalitets-Dekommunenbehöver göra.inteverksamheten. Det
denkanviduppfyllaföretaget måstedet privatakrav startsom

med.dröjaverksamhetenkommunala
kvaliteterforderlighållerverksamhet inteföretagprivatEtt vars
visserli-kanverksamhetKommunaltillstånd indraget.kan sitt

harlänsstyrelsenellerSocialstyrelsenvarkenkritiseras, mengen
kvalitetskraven.tilllevakommunenåläggabefogenhet att uppatt

kra-uppfyllandetmedbåde dröjaverksamhet kanKommunens av
uppfylla dem.ioch attstruntarentavven

kon-kanvillkorolikadessaKonkurrensverket geattmenar
därupphandling så-kommunalvideffekterkurrenssnedvridande

konkurre-utförareprivataegen-regi-enheterkommunalaväl som
anbuds- ellerkommunensexempelvisentreprenad. Omenrar om
kvalitetsnivålägreutifrånutformatsharförfrågningsunderlag en
konkurrens-egen-regi-enhetenfårkvalitetsnormergällandeän

harutförare intetillförhållande privatafördelar i sammasom
Konkurrens-anförkvalitet,verksamhetensminskamöjlighet att

medde-denmissförhållandetverifierat närSocialstyrelsenverket.
de i vissalandstingförpåpekattillfällenantalviddenlar attettatt

krav.lagensuppfyllergruppboende intebedriverfall som
rörandeÖversyn frågorvissautredningentilldirektivenI av

1997:109uppgifter Ssocialtjänstensochsocialtjänstlagens anges
kansocialtjänstentillsynentill hurskall lämnas överförslagatt

effektiviseras.ochförbättras

tilläggs-utredningenföreslårSmåföretagsdelegationen genomatt
förserviceboendetillsynenhurbeaktaåläggs överdirektiv att

konkurrensneutral.bliskall kunnafunktionshindrade
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Avreglera hiluthyrningen
Biluthyrningsbranschen relativt Sverige ochi harär vuxitung
snabbt under de decennierna. omfattandeDen specialreg-senaste
lering omgärdar biluthyrning kan reformeras eftersom för-som
hållandena branscheni stabila och problemen få.är Vägverketär
föreslår nuvarande krav tillstånd slopas för ställetiatt ersät-att

krav registrering verksamheten. skulleDettatas ettav av un-
derlätta för den vill etablera sig i och ändånäringen möjlig-som

övervakning från myndigheternasgöra sida.
förslagEtt till biluthyrningslag kommer kortinom läm-ny att

till lagrådet. detta återfinnsI emellertid förslaginte tillnågotnas
förenkling den här Kommunikationsdepartementet harav typen.

tidigareinte deltagit Vägverkets förslag, delar bedömningenav men
branschen stabil.äratt numera

Småföretagsdelegationen Föreslår förslaget till förenklat regist-att
reringsförfarande för biluthyrning inarbetas det kommandei lag-
förslaget.

långvägaAvreglera busstrafik
Om företag vill långväga busslinjetrafik Vägverketett starta prövar

denna trafik kan skada etablerad järnvägstrafik, den s.k.om
skadeprövningen. Denna innebär konkurrensskydd för SJ.ett
Långväga busstrafik bedrivs till delen företagprivata ochstörre av
omfattar mellan eller flera län.tvåresor
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etableringskadeprövningen vidKonkurrensverket att avanser
etableringskontroll kanavskaffas.långväga busstrafik bör Denna

ställerbort. Vägverketförsvaras samhällsekonomiskt och börinte tas
bakom Konkurrensverkets förslag.sig

antagandetRegleringen långväga busstrafiken byggerdenav
tågtrafiken.busstrafiken kunder frånskulle Dettataatt annars

underdel korrekt. Enkäterantagande dock bara till mindreär en
tidigare åktbussresenärerna1996 visar minst 50att procent av

trafikpolitiskasträcka med bil. underlaget tillaktuell I års1992
tilltillkommandekonstaterades de 70-proposition resenärernaatt

avregle-beräknades bestå tidigare bilresenärer. En80 procent av
energisynpunktdärför effekt från miljö- ochskullering positiv

bilresenärer.flertalet före dettamed hänsyn till bussresenärer äratt
harenergikrävande ochJämfört med bilen bussen både mindreär

bättre värden från miljösynpunkt.huvudsaki
trafik-slopadesviktigt skäl till regleringen i årsEtt inte 1992att

ombyggnadsarbetena de-beslut de pågåendepolitiska vissavar
slutskede.Ombyggnadsarbetenalar bannätet. inne i sittär nuav

skäl förtrafiken restiderna.har kunnat utöka och korta DettaS
regleringen kvarstår således längre.inte

prefe-utifrånväljer mellan olika transportslag sinaResenärerna
föredrarbekvämlighet.restid och Mångapris, resenärerrenser av

Andrabekvämare bussen.för det snabbare ochtåget änäratt rese-
blir billigareföredrar buss för tåget.visså ännärer att resan

förför åka bil detföredrar åka buss ställetMånga i ärattattatt
snabbare och billigare.både bekvämare,

kilometertaxa. 1996tillämpade tidigareS Fr.o.m. januarien
efter konkurrenssi-sträckaemellertid S priset varjeanpassar

de lång-sträckor där konkurrensentuationen. På är t.ex.svag,
förhållandevis högtsträckorna, kan därför hålla pris.väga ettman

busstrafikenlångvägaMycket talar för avreglering denatt en av
skulle tillskulle leda till effektivitetspress S, vara gagnsomen

för resenärerna.
betydandeskulle dessutomskadlighetsprövningen slopasOm
myndighe-bussföretag och berördaadministrationskostnader hos

kunna undvikas.ter
konkurrensneutralitet mel-aspekt denna frågaEn ärannan

klartbusstrafik. ärnvägsbolagen vilka störstlan och av Ståg är
Motsvaranderälsen.betalar avgifter till Banverket de användernär

med dessaavgift fordonsskatten. kanför bussbolagen Statenär
mellan ochkonkurrensneutralitetupprätthålla tåg-instrument

denna problema-busstrafik. Kommunikationskommittén tar upp
trafikpolitiken SOU 1997:35.tik betänkande kursi sitt Ny i
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Småföretagsdelegationen föreslår denskadlighetsprövningenatt av
långväga busstrafiken avskaffas, förutsättsvarvid samtligaatt
transportslags kostnader jämställs.

tolkningMarknadsanpassa förregelsystemet
Invandringen har skapat behov tolk- och översättnings-av
kompetens kan medverka myndigheter vill kommuni-närsom

med bristfälliga svenska.har kunskaper icera personer som
Ibland har denna kompetens byggts offentlig takti regi. Iupp
med verksamheten har emellertid förvuxit privataatt utrymmet
företag ökat. dock alltid myndigheter och kom-Det inteär som

anlitar dessa företag lika villkor.muner
Konkurrensverket och marknadsanpassatatt ett nyttanser re-

gelsystem för tolk- och översättningsverksamhet skulle underlätta
etableringen företag. Kammarkollegiet har uppmärksam-av nya

frågan yttrande till och den kommunalai JOmat ett attmenar
tolkförmedlingen ofta har monopolställning.en

översättningsföretagtolk- och beroende tyd-Många små är av
liga regler för hur tolk- och skall upphandlasÖversättningstjänster

myndigheter och kommuner skall kunna kvardeinom om vara
marknaden. dessutom ha beroendeställningDe siganser en

kommunala tolkförmedlingar offentliga arbetsför-ochgentemot
medlingar grund den rättsosäkerhet råder avseendeav som
skattemyndigheternas definition arbetstagare. Konkurrensenav
snedvrids den aktuella marknaden.

Småföretagsdelegationen föreslår låter utarbetaregeringenatt ett
och marknadsanpassat regelverk området.nytt

42



1997:186SOU

i remissvarenFörslagBilagal
Förslagen sorterztcic efter ctcpartcinent.ansvarigtär

iFörslag remissvarenInnehåll

STATSRÅDSBEREDNINGEN

Påbud konsekvensutredningar till utredningar ochom
49myndigheter

JUSTITIEDEPARTEMENTET
Fastighetsrätt 49

49Reglerad hyressättning Bruksvärdesystemet-
50Förstärkt besittningsskydd för lokalhyresgäster

Förstärkt besittningsskydd för 50arrendatorer
Immaterialrätt 50

patentinstitutet 50Förenkla
Patentskydd för enklare uppfinningar 50
Utsökningsrätt 50

förmånsrätt i ochTa bort konkurser underlättastatens
rekonstruktioner 50före konkurs

ordningStraffrätt, allmän säkerhet 50och
Avreglera förordnandet 50ordningsvakterav

FÖRSVARSDEPARTEMENTET
51Räddningsverket

Avskaffa 51sotningsmonopolet

SOCIALDEPARTEMENTET
Föräldraledighetslagen 52

försäkring 52Lagen allmänom
inför enhetligt beräkningsunderlag ersättningarnaför

52i allmännaförsäkringarnade
Utbetalningstider 52
Sjukförsäkringen sjuklönelagen 52och

ersättningsnivå 52Kortare sjuklöneperiod i stället för högre
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sjukfrånvaroSlopa rapporteringen är kortareav som
53sjuklöneperiodenän

Arbetsskadeförsäkringen 53
från arbetsskadeförsäkringen 53Ta bort färdolycksfallen

rehabiliteringsansvar 53Klargör arbetsgivarens
uppgiftslämnande försäkringskassan 53Slopa onödigt till

Socialstyrelsen vili fler färre 53ha regler inte-
53Avskaffa apoteksmonopolet

vuxentandvårdenAvreglera 54
serviceboende för funktionshindrade bör bli

54konkurrensneutralt

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET
55Avreglera biluthyrning

långväga 56Avreglera busstrafik

FINANSDEPARTEMENTET
56Skatter
56tjänstebilar schabloniserasBeskattningen börav

Tillåt riskvilligtför kapitalskatteavdrag placerassom som
57kapital
57F-skattsedel
57Förenklad självdeklaration för egenföretagareäven

fåmansföretagsreglerna 58Avskaffa
Europa 59Enhetlig beskattning företagsvinster i helaav

59aktiebolagens vinsterSlopa dubbelbeskattningen av
Låt obeskattadeföretagen skattefritt omvandla tillreserver

59kapitaleget
Avsättning "nyanställningskonto" 59till ett
Ändra 59reglerna för s.k. byggmästarsmitta
Ta bort arbetsgivaravgifterna 59skattedelen av

månadernaarbetsgivaravgift 24 59Slopad under de första
gånger år 60Uppbördsdeklaration bör ske 6max per

Fastighetsskatten 60
kapitalSlopa förmögenhetsskatten iarbetande

60företagen
Underlätta generationsskiften i familjeföretag lägregenom

gâvobeskattning 60eller slopad ocharvs-
60Skatt vid källan
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Momsreglerna bör konkurrensneutrala 60vara
lnför momsinbetalningsregler för alla företag 61samma
Slopa kravet månatlig momsredovisning för ensam-
företagare 61
Momsredovisning gånger år småföretag6 för 61max per
Slopa skattetilläggen för ifel momsredovisningen 61

rånAvdrag vid och stöld 62
Förenkla förreglerna förskott och â conto-moms
l ikvider 62
Sätt beloppsgräns för intrastatredovisning 62en
Avskaffa reklamskatten 62
Skatteuppbörd 62
Skattekonto 62
Preliminär föregåendeF-skatt årsbör grundas skatt 62
Preliminär F-skatt bör första verksamhetsåretnoll 62vara
lnbetalningstidpunkten rättvis mottagnings-änmer
tidpunkten 63
Slopa förseningsavgiften 63
SCB-statistik 63m.m.
Grunddata lämnas till uppgiftsmottagare 63en
Elektroniskt uppgiftslämnande 63
Storleksgräns för uppgiftslämnande 63
Uppgifter till lägenhetsregistret 63

pågåendeSCB:s arbete 64
Finansmarknad
Medlemskap i EMU 64

lânegarantisystemlnför ett för riskvilligt kapital 64
Statlig småföretagareborgen till 64
Tullen
Förenkling tull procedurerna 64av
Förvaltningsrätt 64
Datalagstiftningen byråkratiskbör mindreges en
utformning 64
Konkurrensrätt 65
Offentlig anbudsupphandling 65
Konsekvensanalys vid samordnad upphandling 65
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remissvareniFörslag

politikområde.efterordnadeFörslagen är
huvud-hänförreglernaKritiken sig imot

sak till följande kategorier:
FastighetsrättkonkurrensneutralaRegler inte ärsom-

monopolskyddarRegler som- hyressättning Bruksvärde-Regleradklåfingriga,framstårRegler -somsom-
systemetföreta-uttryck för misstro motsom

Fastig/aetságarcyförbunaSveriges attmenar engaren
kostnader för balanshyresmarknad kräverskapar högaRegler fungerandesom-

befint-företagen dethyroradministration låga imellani intresset av
tröskeleffekter och detRegler skapar och hyror möj-beståndetliga görsom som-

bostädertillväxthinder och byggaligt bygga nytt omatt
kompliceradeonödigt önskemål.Regler hushållens Detefter ärär genomsom-

infor-enskildeshotar den fastighetsföretagen kanRegler rätts- prisetsom som-
bostädernasäkerhet vilka egenskapermation om

frånskillnadha. Till pris-villkundernasom
till-egnahemochbostadsrättersättning

medenlighethyrornadock ilåts inte sättsatt
Bostadshyrornakundernas värderingar. styrs

bruksvärdesystemet.s.k.detställeti av
ursprungligensyftadeBruksvärdesystemetPåbud tillkonsekvensutredningarom

hyresgästernaseftertill hyressättning vär-enmyndigheterutredningar och
egenskaper.olika Detbostadensderingar avanförJppgzfislämnardelegøztiønFöretagens att kommunaladeförfelatsdockhar attgenomkonsekvens-problem ochgällande regler om hyresnor-skallhyrorbostadsföretagens varaStatsrådsbe-PKA-reglerutredningar i

ändåbehövermerande inte sattavaramen-direktivetsärskildacirkulär, detredningens värderingar.med hyresgästernasenlighetiför-börverksförordningentill utredare samt ochstället administrativtiHyrorna sättsmed EU-kommissionensenlighetbättras i kommunalablandpåverkas attannat avsärskildrekommendationer så sätt att skattefinansierasdelvisfastighetsföretag avochframför allttillhänsyn småmåste tas ochbidragkommunerna numeragenom -s.k.reglerSärskildamedelstora företag. om hyressättningen.politiska iingreppäven avinföras.bordelackmustest fastighets-Konkurrensen privatagentemot
särskild hänsyn sådantLO inte någon därmedsnedvridsföretag sättatt ettanser

företag.medelstoratill och håll-skall små verksamhet Attderas göraäventyras.tas att
företags-tillneutralaRegelverk bör underbostadsbyggandeförkalkylerbaravara

ofrån-storlek. blirFöljdenomöjligt.villkor blirdessa
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komligen bostadsbrist och andra problem. Patentskydd för enklare uppfinningar
LO bruksvärdesystemet börattanser vara RiksorganisationFöretagarnas detattanserkvar länge det finnsså inte något sättannat bör införas immaterialrättsligt skydd förett

förhindra renodlad marknadspris-att att en enklare uppfinningar bruks-typenavbestämmersättning hyresnivån. mönsterskydd. Livscykeln för produk-nya
blir kortare och det blir be-svårareter att

Förstärkt besittningsskydd för Iokalhyres- döma det kommersiella värdet inno-engäster produkt. Samtidigtvativ har uppfinningarna
Svenska Koprnannaförbundet önskar stärkt haft tendensår innehållaett senare atten
indirekt besittningsskydd. kräverDe ak- mindre tekniska framsteg kom-en trots stora

förhandlingsinsatstiv från fastighetsägaren mersiella exploateringsmöjligheter. Det är
före uppsägning möjlighet framför allt de företagen har be-småsamt att en ges som
till framflyttad avflyttning vid hyrestvist. hov snabbt, enkelt och billigt skyddettav

komplement till Avsom patentsystemet.
Förstärkt besittningsskydd för arrendatorer medlemsländerEU:s 15 det dag baraiär

Sverige, Storbritannien och LuxemburgSvenska Köpmannaförbundet önskar somett
saknar sådant skydd.bättre besittningsskydd för anläggningsar- ett

Metall till detta förslag.positivtrendatorer. är

UtsökningsrättImmaterialrätt
förmånsrättTa bort i konkurserstatens ochFörenkla patentinstitutet

underlätta rekonstruktioner före konkursFöretagarnas Riksorganisation konstaterar att
SAF förmånsrätt för ford-det inte ovanligt patentärenden hand-är att statensanseratt

skatter ochringar avgifter konkursvidläggs tilli vilket medförår,upp tre stora
och bekostnadutmätningkostnader påför den sökande. FR statengynnarattmenar

leverantörer och andra ford-oprioriteradeorsakerna till de långa handläggnings- aven av
harringsägare. Staten tillskansat dettasigtiderna komplexiteten iär patentinstitutet.

skatteprivilegium bärande skäl. Skatte-De det därför angeläget för- utanärattmenar att
privilegiet saknar motsvarighet nord-i övrigasöka förenkla hanteringen, vilket också ut-
iska länder och bör heller finnasintetalats iambition inom EU.som en

Även Sverige.LO och Metall det önsk-ärattanser
LO förmånsrätt börförkorta handläggningstiderna.värt att statensanser varaatt

kvar.Patent- ock registreringsverket hävdar att
den svenska lagstiftningen utformad ochär

Straffrätt, ordningallmän ochtillämpas harmonii med internationella
säkerhetkonventioner. PRV också detuppger att

inom Regeringskansliet bereds di-just Avreglera förordnandet ordningsvakternu av
rektiv till utredning med uppgiften att Konkurrensverketse behovspröv-attanserden svenska varumärkeslagstiftningenöver vid förordnandetningen ordningsvakteravoch syftet möjliga förenklingar.övervägaatt bör avskaffas. Tillsynsmyndigheterna skall

enligt lagen bedömning behovetgöra en av
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ned-utsträckningbehovetordningsvakter.antalet Om någon större utan att manan-av
säkerheten.ytterli-myndigheten prioriterarfyllt skall inte geses

LO instämmer.tillstånd.gare
medförthar iblandBehovsprövningen

ef- sotningsmonopoletAvskaffaproblem för enskilda Ennäringsutövare.
företagfekt kan bli vinner Konkurrensverket sotningsmono-att en an-som attanser

kanbevakningstjänsterbudstävlan inte förområdetavskaffas.börpolet På rengö-om
utvidga verksam-uppdraget eller sinsigåta ochkontroll rök- imgas-inklusivering av

tillstånd medgivits.ytterligare Ihet då inte rådandeinnebäreldstäderkanaler, m.m.
lämnaföretagetsådant fall kan tvingas över skorstensfejarmästarebestämmelser att en

har nöd-konkurrentuppdraget till utföra dessa itjänstersomen ensamrätt ettattges
köparenordningsvakter.vändigt antal Om eller distrikt. Kommu-områdeförutbestämt
med denfullfölja affärenkantjänsten inte skerför irengöringharav attansvaretnerna

riskeraranbudstävlingen, tjäns-vunnit bestämmelser.gällande Avta-enlighet medsom
kostnadsrameneller,bli dyrare skorstensfejar-ochkommunlet mellanatt omten en

lägre kvalitet.skall hållas, utföras med förallmänhet sist-innebär i rättmästare en
medgemyndighetenbeslut inteEtt fram tillutföra aktuellanämnda tjänsterattav att

kan förvissoordningsvakterförordnande till rådandeMed hänsynpensioneringen.av
förvaltningsdomstolöverklagas hos allmän förekommer princip inteförhållanden i att
länsstyrelse.och fall till Dennai vissa även upphandlar aktuellakommuner tjänster ge-

säl-beslutet docktill rättelsemöjlighet är kanordningNuvarandeanbudstävlan.av nom
Skäletlan tillräcklig. prövningenär upphandlings-direktivstrida EG:satt av mot

det företaglång tidbeslutet ofta så området. tjänsternaatt Prissättningentar styrs
ochinlämnat överklagan vunnit mellancentralförhandlingar nivåviasom

beskedkananbudsupphandlingen inte bransch-ochkommunförbundetSvenska
påbörjas.avtalsperiodeninnan Skorstenfejarmästa-Sverigesorganisationen

nuvarandeKonkurrensverket Riksförbund.attanser res
Översynenområdet börregelverk över. statligundersökernärvarandeFörses ut-en

slopas.behovsprövningenbör resultera i förutsättningarna1996:115redning dir.att
vidfall bör det allmännasdetta intresseI viktig delsotningsväsendet.omreglera Enatt

ordningsvakter kunnaförordnande kon-regelverketarbetetvaraav göraär merattav
gällerenbartreglertillgodosett Konkurrensverket har ti-sumentorienterat.somgenom

behörighets-tjänsteinnehåll ochprövning tillremissyttrandenbl.a.framfört,digare iav
vandelutbildning, m.m..krav utredningartidigare statligaregeringen över

sotningsväsendet börområde,detta att
bl.a.regelreformeringomfattas somenav

skrotas.monopoletmedför att

Räddningsverket
själva verketsRäddningsverket att reg-anser

förtillväxtförutsättningarnapåverkarler inte
skeförändring kansmåföretag. iinteEn
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:soCIALDEPAáTEMENTETUtbetalningstider

Svenska Käpmannafåråundet påpekar detatt
gamla med utbetalning pensio-systemet avFöräldraledighetslagen under den månaden innebar12- il 8ner en

SAF påpekar föräldraledighetslagen inne- kundbelastningjämnare butikerna.att i
håller mindre feminte olika huvudtyperän LO detta.instämmer i

föräldraledighet. olika ledighets-Deav
regleras dessutom olika det gäl-närtyperna

Sjukförsäkringenler sjuklöne-semesterintjänande. ochSkyldigheten att
betala lagensemesterlön bör knytas till huvud-
betalaren, dvs. arbetstagaren uppburitom sjuklöneperiodKortare i stället för högre

från försäkringskassanersättning bör för- ersättningsnivå
säkringskassan för semesterlön. Desvara förlängningenSAF från 14 till 28attanserkombinationsmöjligheter de olikasom er- dagar arbetsgivarens för sjuklönav ansvarerbjuder skaparsättningarna osäkerhet fö-i

inneburit kraftigt ökade kostnader för före-beträffande ledighetens längd.retagen framhåller före-SAF särskilt de småtagen.
där enskilda lång-situation,tagens utsatta

sjukfall kan skapa ekonomiskavarigaLagen storaallmän försäkringom
påfrestningar. pekarSAF särskilt den tvek-

Inför enhetligt beräkningsunderlag för samhet arbetsgivare kan känna införsom attersättningarna i de allmänna försäkringarna anställa personal med handikapp kro-eller
SAF de allmännaersättningen i niska sjukdomar.attmenar
försäkringarna bör baseras den verkligapå kritisktSAF prioriteringen återär mot att
inkomsten under de fem Beräk-åren. höja sjukförsäkringen.ersättningsnivånsenaste i

börningssättet likadant för de olika för- förSAF höjd kanersättningsnivåvara attvarnar
säkringarna och inte med beräk- öka sjukfrånvaron och därmed skapa ökadesom nu ett

för sjukförsäkringenningssätt och kostnader för företagen för uklön, sjukpen-ett annat
för arbetsskadeförsäkringen. Nuvarande och överanställningar. sjuk-ning Om
skillnad leder till försäkringskassanmåste frånvaron skulle tillatt återgå års nivå1993

beräkningen ukfall klassasgöra skulle kostnadsökningen för sjukersätt-om ettom
arbetsskada. Härvid kan det bli nöd- bli mdr kronorningensom 10 år.per

vändigt belasta företagen med förfråg- delarLO uppfattning.att inte SAFzs
beträffandeningar kostnadsersättningar påtalarSAF också bristen stabilitet iex.

haft betydelseinte för sjukpen-någon Ibland har Hera ändringarsom systemet. genom-
ningberäkningen. förts under år.samma

LO företagen leva medmåste Motsvarande synpunkter framförs frånattanser
förfrågningar från försäkringskassan. Upp- Svenska Käpmannafårbundet och LO. LO
gifter från företagen behövs skallSverige dock stabilitetsmålet får hind-inteom attanser
ha arbetsskadeförsäkring kompen- välmotiverade förändringar.en som ra

för arbetsskada. Handelsanställdas förbund hal-serar attanser
sjuklöneperiodenveringen bör följasav av

fullständigt avskaffande sjuklöne-ett av
perioden sjukförsäkringen.i
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nöd-verkligttilluppgiftslämnandetsjukfrånvaro gränsarapporteringenSlopa somav
skaparkravNuvarandeuppgifter.vändigasjuklöneperiodenänär kortare
företa-kostnader iadministrativaonödigaRiksorganisationFöretagarnas att rap-anser urvalsunder-därförböroch ersättas avsjuk- genförsäkringskassantillporteringen av medenlighetIAKU.sökningar typenavunderarbetsgivarentäcksfrånvaro avsom ocksådärförSAFuppfattning awisardennaslopas.sjuklöneperioden bör

förslagarbetsskadekommitténsochsjuk- omdennaMetall ioch inteinstämmerLO
företagen.föruppgiftslämnandeutvidgatuppfattning.

detta.inte iLO instämmer

intereglervill flerhaSocialstyrelsenArbetsskadeförsäkringen -
färre

från arbetsskade-färdolycksfallenbortTa det in-skriverSocialstyrelsen i sitt attsvar
försäkringen patientens/uppgiftdessi värnagår att om

trygghet.regel ochinte rättssäkerhetarbetsgivaren hälsa,klientensSAF somattmenar
säkerheten regelverkpåverka befintligtmöjlighet understryker ärhar någon Deatt att

från Socialstyrelsensellerfärd tillanställdes detta.förunder den förutsättningen
hin-bör hadärför heller regelverketinteoch intearbetsstället bedömning utgörär att

Färd- harfärdolycksfallen. verksamhet. Manförkostnadsansvar småföretagaresförder
trafikförsäk- minskningtillhänförasbör förslagolycksfallen därför inte några avom

for-försäkringspliktigtfall då regler.antaletiringen ett
all-till denoch kraven inominblandat hävdari övrigt Socialstyrelsendon varit att

förökatförsäkringen. sjukvården successivtochhälso-männa att
påpekarochdetta patientsäkerheten. privatNäriinte förbättraLO instämmer bl.a.
vållande behövervård,olycksfall där den offentligvid medsamtidigt jämställsvårdatt

Socialstyrelsen.trafikförsäkringantrafikförsäkrad regelverket byggasär svarar ut, menar
ovanstående.regler.gällandevid Metall iför ochersättningen instämmerLO

rehabiliterings-arbetsgivarens apoteksmonopoletKlargör Avskaffa

apoteksmono-ansvar Konkurrensverket attanser
Apoteks-anställdsför statligaavskaffas. DetbörSAF poletre-ansvaret enattmenar

lä-bör knytasnaturligt försäljningtillhabilitering harbolagetsätt ensamrätt avett
för- Riksförsäk-de olikaoch tillsjuklöneperioden detaljhandelsledet.till kemedel i

hasålunda inköpspriserbör apotekensArbetsgivaren fastställersäkringarna. ringsverket
vid- läkemedelsföretagen.skäligen kanåtgärder medför förhandlingariansvaret som

handels-respek-bör denoch fastställerarbetsstället, övrigti Apoteksbolaget egnatas
bära till kon-skadeorsak,beroende praktiken prisetförsäkring, dvs.marginalen, itive

nuvarandekostnadsansvaret. uteslutasutrednings- kansåväl inteDet attsom sument.
läkemedelsom-detaljhandelsmonopolMetall inte.instämmer

EGzsstrideravseendenrådet i vissa mot reg-
till försäk-uppgiftslämnandeonödigt ler.Slopa

statligundersökernärvaranderingskassan För ut-en
förutsättningarna199dir 1996:redning attbe-nödvändigtdetSAF är attattmenar
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införa konkurrens vid försäljning läke- råde förutsätter således landstingetav att sva-
medel. Konkurrensverket har tidigare fram- för verksamhetens finansiering. Barn-rar
fört sambandi med statliga utredningar och ungdomstandvård bedrivs till helt över-om
läkemedelsförsäljningen apoteksmono- vägande del landstingen. Såvitt Kon-att av
polet bör avvecklas. Verket tillstånd kurrensverket känner till har landstingattanser ett
för etablering detta område skall genomfört anbudstävlan denna vårdges om en om
företaget uppfyller kompetens-givna och där privata tandvårdsföretag möjlighetgavs
säkerhetskrav. lämna anbud. Flera landsting föräld-att ger

och barn möjlighet välja mellan pri-rar att
Avreglera vuxentandvården och landstingsanställda tandläkare.vata

statligEn utredningKonkurrensverket dir. 1997:86behovsprövning- görattanser
för närvarandevid etablering ochinom vuxentandvården översynbör en taxanen av
etableringsreglernaavskaffas. inom vuxentandvården.För vuxentandvården finns en

KonkurrensverketsI Konkurrensmaximitaxa fastställs ief-regeringen rapportsom av
tandvården utgiven 1993 redovisas förut-överläggningar mellan Riksförsäkrings-ter

för konkurrensverket sättningarnaoch områdetSveriges inomPrivattandläkarförening.
och för effektervissa behovsprövningen.Staten subventionerar, den statligavia tand- av

länI särskiltvårdsförsäkringen, studerades framkompatienternas tandvårds- ett som
antalet tandläkarekostnader. glesbygdSubventionen i mindrehar successivt attmin- var
vadskat torde hade blivit falletän be-ochåren uppskattas för somnär- utansenaste

hovsprövning.varande omkring deutgöra 20 procent av
Konkurrensverkettotala kostnaderna övervägandeför vuxentandvården. anser att

skäl talar för behovsprövningenden ekonomiskaI slopas.vårpropositionen prop. att
börDet tillräckligt1996/971150 tandvårds-aviserades ytterligare vara atten

företaget uppfyllerminskning kompetens-givna ochtandvårdssubventionen.av
säkerhetskrav. RiksförsäkringsverketLandstingen/ harfolktandvården och idet privata
remissyttrandeföretaget departementsprome-Praktikertjänst överAB tillsam-svarar

Tandvårdsförsäkringimorianför omvandling"hälften vuxentandvårdensövermans av
Ds 1997:16 den uttalat27omsättning. maj 1997 att
RiksförsäkringsverketVid förslagetansökan instämmer inyetablering .inomom
i slopandepromemorianvuxentandvården anslutnings-försäkringskassanprövar om av
bestämmelserna för tandvårdsförsäkringen.tandvårdsföretaget/tandläkaren skallom
Detta ställningstagandemedges bakgrundanslutning till tandvårdsförsäkring- görs mot

bl.a. beslutade och aviseradeDenna minskningaromfattarprövning enbart privata aven.
tandvårdssubventionen.tandläkare. Försäkringskassans beslut avgrun-

delarLO Konkurrensverketsdas bl.a. uppfattning.bedömning genomsnitt-en av
ligt antal tandvårdstimmar invånare iper

serviceboendeaktuellt för funktionshindradeområde, dvs. här hör blibehovs-görs en
konkurrensneutraltprövning. Om vårdutbudet tillgodo-anses

medges normalt nyetablering.inte Konkurrensverketsett det bör skapas lik-attanser
Landstingen för barn- och artade regler för kommunala och privataansvarar ung-

domstandvården finansieras helt med aktörer området för bostäder medsom ser-
landstingsskatt. Etablering dettainom till handikappade.vice Enligt socialtjänst-om-
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anförde Soci-Vidareverksamhet.offentligskall kommunen in-1980:620lagen SFS
tillfällenantalvidalstyrelsentillsärskildmed servicebostäder ettatt manrätta

fall be-de vissalandsting iförpåpekatenskilde kanfunktionshandikappade. Den att
la-uppfyllergruppboende intedriverstöd och1993:387SFSenligt lagen somom

krav.erhållahandikappade, LSS, så-tillservice gens
ochförbestämmelserna privatolikaservicebostad DeHuvudformenbostad.dan är

konkurrens-kanverksamhetkommunalenligt LSSgruppbostad. insatsEnoch geannan
kommunalvideffektersnedvridandedag-boendeSåvälverksamhet.daglig enär som

kommunala egen-regisåvälupphandling därochbåde privatabedrivsverksamhet av
konkurrerarutförareenheter privatabedri-företagkommunala aktörer. Privata omsom

kommu-exempelvisentreprenad. Omkom-entreprenad åtverksamheten enver
harförfrågningsunderlagochanbuds-Etablering pri-landsting.och ett nensavmuner

kvalitetsnivålägreutifrån änutformatsemeller-kräverområdedettaföretag envat
enhe-får egen-regikvalitetsnormergällandetillståndBeviljandetillstånd.särskilttid av

tillförhållande pri-konkurrensfördelar idagligadenellerboendet och/förutsätter tenatt
möjlighe-harutförare intekvalitetskrav,uppfyller givnaverksamheten sammasomvata

kvalitet. En-verksamhetensminskaboendeantalhögsta atttergrupp-perettt.ex.
dettabör iKonkurrensverkets meningligtbostad.

ochtillståndsgivningfalltillsynsan-centrala görasdethar översynSocialstyrelsen aven
vill-likaskapasyftemedetableringsreglermeddelaharochområdet atträtt attsvaret

aktörer.ochoffentliga privatamellankortillsynsmyndig-Länsstyrelsenföreskrifter. är
tilläg-ovanståendeiLOtillstånds- instämmerförochlänethet meninom svarar

tillbostadsförsörjningenförfinnsdetkanSåledesgivningen. sägas ansvaretattgeratt
medicinsktochekonomisktsocialt, sämrelänssty-Socialstyrelsen,myndighetertre -

lika.delasställda börlandstinget/kommunenrelsen och som-
verksamhetenförolika sätt attansvarar

krav.enligtbedrivs givna
verksamhetföretagsHuruvida privatett

anslut-bl.a.bedöms ikravuppfyller givna
Socialstyrel-tillståndsprövningen.tillning

kom-kan kritiseralänsstyrelsenoch ensen biluthyrningAvreglerakra-verksamhet intemunal motsvararsom
förhållandena inomVägverketkom-åläggabefogenhethar inte attmenarattven men

och kon-stabilabiluthyrningsbranschenprivat ärEttmunen/landstinget sig.rättaatt
bra.relativtfungerarbranschenerforder-hållerverksamhet inteföretag attstaterarvars

ifråga-anledningfinnasdärförkanmed kom-avtalet Detkan attkvalitet antingen
special-omfattandebehovet såellermunen/landstinget sätta enytterst avuppsagt

innebär.ordningnuvaranderegleringtillstånd indraget.sitt som
villdenförkrångletminskahand-Konkurrensverketstill Ettanslutning sätt somI att

bibehållen möj-medSocialstyrel- etablera näringen,sig iuttaladeärendeläggning ettav
myndigheternasfrånövervakningtilllighetmedveten privataattomatt man varsen

nuvarandeslopakunnaskullemed sida,diskrimineradevårdgivare känner sig attvara
special-hörandedärtillmedtillståndoch kravförreglernaolika privattill dehänsyn
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krav till förmån för enkelt krav arbetenaregist- delarpå vissa bannätet.ett Om-av
rering verksamheten. byggnadsarbetena slutskede.av inne i sittär nu

harS kunnat utöka trafiken och korta
restiderna. Detta skäl för regleringen kvar-långvägaAvreglera busstrafik

såledesstår längre.inteKonkurrensverket skadeprövningenattanser Resenärerna väljer mellan olika transport-vid etableringen långväga busstrafik börav slag utifrån preferensersina restidpris,avavskaffas. företagOm vill långvägaett starta och bekvämlighet. Många föredrarresenärerbusstrafik Vägverket dennaprövar om tra- för dettåget snabbare och bekvämareärattfik kan skada etablerad järnvägstrafik, den bussen. Andra föredrarän buss förresenärers.k. skadeprövningen. Denna innebär ett blir billigareså vis tåget.änatt resankonkurrensskydd för Statens järnvägar. Den föredrarMånga åka buss stället föriatt attlångväga busstrafiken omfattas trafik-inte av åka bil för det både bekvämare, snab-äratthuvudmännens kommuners och lands- bare och billigare.tings trafikförsörjningsansvar för kollektiv-
tillämpadeS tidigare kilometertaxa.enresandet främst busslinjetrafik inom ett ochFrån med januari 1996 emel-anpassarlän. Långväga busslinjetrafik bedrivs till lertid S priset sträcka eftervarje kon-delen företagprivatastörre och omfattarav kurrenssituationen. På sträckor där konkur-mellan eller flera län.tvåresor de långvägaär sträck-rensen t.ex.svag,Konkurrensverket skadepröv-attanser kan därför hålla förhållande-orna, man ettvidningen etablering långväga busstrafikav högtvis Mycketpris. talar för att en avreg-bör avskaffas. Denna etableringskontroll kan lering den långväga busstrafiken skulleavförsvarasinte samhällsekonomiskt och bör leda till effektivitetspress skulleSJ,en sombort. Vägverket ställer bakomsig Kon-tas till för resenärerna.vara gagnkurrensverkets förslag. Om skadlighetsprövningen slopas skulleRegleringen den långväga busstrafikenav dessutom betydande administrationskostna-bygger antagandetpå busstrafikenatt annars der hos bussföretag och berörda myndighe-skulle kunder från tågtrafiken. Dettata an- kunna undvikas.tertagande dock bara till mindre delär kor-en delarLO Konkurrensverketsinte uppfatt-rekt. Enkäter under 1996 visar minst 50att ning.

bussresenärerna tidigare åkt ak-procent av
tuell sträcka med bil. underlagetI till 1992

trafikpolitiskaårs konstateradesproposition
de tillkommande till 70-80resenärernaatt

beräknades bestå tidigare bil-procent av
resenärer.

SkatterEn avreglering skulle därför ef-positiv
fekt från miljö- och energisynpunkt med
hänsyn Beskattningentill flertalet tjänstebilarbussresenärer börföre aväratt
detta bilresenärer. schabloniserasJämfört med bilen bus-är

både mindre energikrävande och har i SAF den frånsen årsskiftet gällandeattmenar
huvudsak bättre värden från miljösynpunkt. beskattningen innehavare till tjänstebilarav

viktigtEtt skäl till regleringen slo-inte medför kraftigt utökade administrativaatt kost-
pades de1992 pågående ombyggnads- nader för företagen.var
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denRiksorganisationRiksorganisation anför FöretagarnasFöretagarnas attatt anser
samtidigt börF-skattebevissökerkörjournaler skaparhanteringen onö- somosv.av

firmanamnet hosför de före- PRV.dig och dyr byråkratisering registreratsmå
skatte-ifyllandetanvändsförsta hand bör bilar NUTEKI attmenar avtagen. som

problem föravgiftsanmälanfrån förmåns- och mångaarbetsredskap undantas är ettsom
förmedlatStartlinjen harnyföretagare. sinakostna-beskattning och proportionering av

skatteförvaltningentillerfarenheter dennaföretag och körningderna mellan privat av
såvälförändringarförslag tillmed imedges. vissa

information.åtföljandeeller blankettenMetall delaroch SAF:sLO inte som
synpunkter.NUTEKzsåsikter. LO iinstämmerFöretagarnas
reglernameddelarSkatteministern att om
föremål förF-skattsedelutfärdande äravTillåt kapitalför placerasskatteavdrag som höstiRegeringenöversyn. attsenareavserriskvilligt kapitalsom förförändringarfram förslag tilllägga att

nyföre-det viktigtSAF är attatt nyföretagande.menar underlätta
stimuleras olikatagande och expansion

förnödvändiga kapitalbildningenDensätt. självdeklaration för egenfö-ävenFörenklad
nyföretagande och skulle under-expansion

retagare
införande till skatteav-lättas rättavgenom fel,grundenSAF något i är närattanserellerför kapital placerasdrag i eget an-som egenföre-landets 000ingen 700nästan avföretag.nans självklarar sinupprättaatt egentagare avdetta subventioneringLO attanser vore den kontantmässigaGrundatdeklaration.uppfattning.och delar därför SAF:sinte

denmotsvarandeinkomstredovisningen,
fast-jordbrukare ochgällde förtidigaresom

F-skattsedel förenklad de-starktighetsägare, bör en ny
föl-medför egenföretagareklaration införasvill företagvill allaSAF F-starta enge som

restvärdeavskriv-Endastjande inriktning:förändrade arbetsmarknadenskattsedel. Den
ränteför-Reglernainventarier.ningmöjliggör för människormånga omatt starta

periodiseringsfond ochÄven delning, expansions-arbetsmarknadspoliti-företag. ieget
tillåtsmedel inte.arbetslösaken prövaatt egetuppmuntras

periodiseringsfondsliknandeEndastföretagande starta-eget-bidrag. Ett av-genom
tillmotsvarighetdrag vid insättningreellalla villminimikrav är enatt ensom ges

skulder ochFordringar,skogskonto.dagensföretag. nödvändigchans Enegetatt starta
redovisasoch slutvid börjanvarulager åretsfår F-skatt-förutsättning härför deär att en

Övergång nuvarandefår ske tillinte.atbetstagarbe-sedel. Skattelagstiftningens system,
fordringarvarulager och mi-då måstemed hänsynemellertid otidsenligtär mengrepp

dvs. skattasbalanserasskulder in,arbetsmarknad. gällertill dagens Det inte av.nus
återförs tillåterbetalas,Skogskontomedlensjälvständighetsbegreppet.det s.k. Deminst

med-motsvarande avdragbeskattning,dennaönskar företag måste menstarta gessom
periodiserings-sker tillavsättningotidsenligmöjlighet och inte ges omstoppas enav

fond.ställetlagstiftning. börStaten i satsa att
RiksorganisationFöretagarnasF-skattsedelkontrollera de erhållit attanser enatt som

infö-börförenklad självdeklarationfrivilligföljer gällande regler.
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för första hand enskilda firmori och han- bolag dir uppgift1996:78. En är över-ras att
delsbolag mindre förenklat deklarations- och redo-1,5omsätter än vägat.ex.som ett
Mkr. och saknar såväl anställda fast visningsförfarande för de allra före-minstasom som
egendom. de önskarNär skall de kunna Utredningenså skall vidare utreda möj-tagen.

till den vanligaövergå deklarationen. ligheterna till förenklingarDen det befint-i
förenklade deklarationen bör enligt ha ligaFR systemet.
följande inslag: Metall det borde utformaattanser att

Kontantmetod för de allra företagen.minsta° ett system
Skattemyndigheten skulle kunna tillhanda-Direktavskrivning till falli° vart ettupp
hålla för enkel databokföringhelst basbelopptvå programvaramen
och deklaration för företag med omsättningochLager pågående arbeten under° ett under och anställda.viss gräns utaneneller basbelopp behövertvå tas upp

tillgångsom
fåmansföretagsreglernaAvskaffaSlopad periodisering vid årsskiftet°

kritiskt fåmansföretagsreglerna.SAF ärSlopad räntefördelningnegativ mot°
har nyligenRegeringen tillsatt utredningenDen räntefördelningen kanpositiva°

skall bl.a. reglerna för inkomst-översom seväxlas höjd periodiseringsfond tillmot uppdelning mellan och dennesägaren när-35t.ex. procent stående och de s.k. stoppreglerna. Enligt
sambandI med införandet förenkladav direktiven skall deinteöversynen avse ma-självdeklaration bör Bokförings-även ett teriella reglerna angående§i SIL3 12 momoch deklarationspaket fram för möj-tas att utdelning och reavinst. Dessa rentsenareliggöra för företagaren själv klara bokfö-att mekaniska regler behandlar överskottallt i

och deklarationen.ringen und-Därigenom företaget uppskju-viss nivåutöver en somviker företaget kostnader 000-157 000 lön till företagaren, helstdvs. ingenten somkronor. Paketet bör ha följande innehåll: hänsyn företagarenstill faktiska löneuttagtasförslag förenkladEtt till kontoplan. I° och detta kan marknadsmäs-om anses varafall räcker säkertmånga konton förtio eller Utredningsuppdraget bör utvid-sigt
bokföra och redovisa verksam-att en till omfatta dessa regleräven ärattgas somhet. Tydliga instruktioner vadom som synnerligen komplicerade och svårhanterliga

skall bokföras de olika kontona börpå och därför obegripliga för de flestaär
medfölja. fåmansföretagare.

direkt kopplingEn mellan kontona och Skatteministem meddelar i sitt attsvar en
deklarationsblanketten den be- särskild utredare har tillkallats församt överatt se
skattningsbara inkomsten. förreglerna beskattning fåmansföretagav
Tydliga och delägarnadefinitioner sådana företagoch förklaringar diri 1997:70.av
begrepp Utredarenoch skallvad de olika fälten vaddek- i månöverväga nuva-
larationsblanketten rande särregler kan upphävas och beskatt-avser.

stället ske enligt allmänna regler.ning iSkatteministem meddelar den s.k.att
Förenklingsutredningen har till uppgift att
utvärdera och skattereglerna föröverse en-
skilda näringsidkare och delägare handels-i
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Ändra byggmästarsmittaförföretagsvinster i reglerna s.k.Enhetlig beskattning av
hela Europa regler innebärnuvarandeanförSAF attatt

byggmäs-förvärvasfastighetSydsvenskaHandelskammaren enatt som avmenar ar- en
alltidmaka/ makeeller dennes principmark- ibetet för skapa inre tareatt en gemensam

omsättningstillgångverkarinnebäranad också bör Sverige utgör oavsett omatt en
enskilddirektbyggnadsrörelsen bedrivsföretagsvinster iför enhetlig beskattningen av

eller ak-handelsbolagindirektfirma ellerhänvisar till de ihela Mani Europa. europe-
Även byggnadsrörelsensjälvatiebolag.vidiska handelskammarnas representation om

för tidigaresåvälkvarstårnedlagtsEuropeiska kommissionen, dess smittanposition
fastigheter.förvärvade Denmarknaden.den inre to-senaresompaper om
inkomstskatt,tala skattebelastningendenna inställning.och Metall delarLO egen-

bliravgifter vid försäljning 66 procenten
jämföra med de iaktiebolag- 30dubbelbeskattningen vinstenSlopa procentav attav

be-icke byggmästareinkomstskattvinsterens som en
inkomstskatt.talar iinförts förde lättnaderSAF att sommenar

möjlighet bördärförSAF attförsta ensmåföretagen endast kan anserettses som
skatta avför byggmästare sinaöppnas attgenerell enkel-införandetsteg mot av en

framtiden skapaoch försmittade fastigheterbeskattning.
kapi-placeramöjlighet för byggmästare att

vill-fastigheter skattemässigatal iLåt sammaskattefritt obeskat-företagen omvandla
andra.kor somtill kapitaltade egetreserver

före-det viktigt deSAF småäratt attmenar arbetsgivaravgifternaskattedelenTa bort avtill-bli sådankan och Istörre.växatagen en
arbetsgivaravgiftersänktaSAF attbästa möjlighetenligger troligtvis den menarväxt

därmedkonkurrenskraften ochstärkaskullearbetstillfällenskapa flertalet deatt nyaav
Avgiftssänk-ochöka investeringar.exportkrävsbehöver.Sverige För växaattsom

kostnader ochskulle också minskaningarkapital. sådanemellertid ökat Enegetett
deinhemska sektorn,den någotipriser an-företagenkapitalbildning underlättas om ges

arbetskrafts-deförviktigt minstinteomvandlaskattefrittmöjlighet ser varaatt upp-
sänkningsmåföretagen. Enintensiva avobeskattade till kapi-byggda, egetreserver

skearbetsgivaravgifterna skulle kunna ge-tal.
företags-minskningmotsvarande avMetall dessa åsikter.och delar nom enLO inte

stödet.
LO inte.instämmerAvsättning till "nyanstälIningskonto"ett

KálpmannaförbundetSvenska vinst-attanser 24arbetsgivaravgift förstaunder deSlopadsärskiltbör kunna ske tillavsättningar ett månaderna
utbildningnyanställningskonto, m.m.varur

föreslårlänLandshövdingen Dalarnasi attför nyanställdaskall kunna finansieras i små-
första 24för dearbetsgivaravgiften slopasföretag.

nettonyanställningar.förmånadernaHandelsanställdas förbund, Metall och LO
LO inte.instämmertycker förslaget intressant.äratt
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deskattenEU-länder,gånger andraUpphördsdeklaration 6hör ske attmax men
ellermedel gåvomottagarearvtagareper som

högre.väsentligtföretagetmåste ärta ut urRiksorganisationFöretagarnas attanser upp-
LO inte.instämmerpreliminär-bördsdeklaration för avdragen

skall be-arbetsgivaravgifterochskatt inte
vid källanSkattför deske oftarehöva 6 årgångerän per

HandelskammarenSydsvenskaMkrföretag har maximalt i års-100 attmenarsom
skatte-förbör verkaSverigeomsättning. gemensamtett

baserasmedi Europa moms somsystem
avskaffasyftevid källanbeskattning i attFastighetsskatten

mark-ochinhemskaskillnader mellan inre
FastigbetsägarcförbunaSveriges attmenar till dehänvisarnadstransaktioner. Man eu-defastighetsskatten privatamissgynnar

handelskammarnas representationropeiskatillförhållandehyresfastighetsbolagen i an- dess positionEuropeiska kommissionen,vid
fastighetsföretagföretag. ochdra Hyresgäster marknaden.den inreompaperfastig-möjlighethar inte uppvägaattsamma inte.LO instämmerskatte-hetsskattens effekter göraattgenom

egnahems-för detavdrag sätträntor som konkurrensneutralabörMomsreglerna varaEftersombostadsrättshavare har.ochägare
momsreglernaKonkurrensverket attanserbetalasfastighetsskatten skall inteäven om

ändrasskola böroch såvård,inom omsorgoch alltsålägenheterna kan hyras oavsettut
ak-ochför offentligavillkor privatalikaattfastighetsföretagbärkraft, drabbasföretagets

mervärdesskattelagenEnligtuppnås.törerandra före-jämfört medoskäligt sättett
gäller omsättning1994:200SFS att avföretags-vanligenbart omfattastag avsom tandvård,sjukvård,tjänster utgör so-mellan sombeskattning. rättvisaFör att

undantagnaoch utbildningcial ärvillkor för omsorgboendeformerna och rimliga nä-
bedrivsområdendessaskatteplikt.från Påhy-fastighetsskattenringslivet krävs att

delövervägandeoftast tillverksamheten avbort.resrätt tas
främstochoch landsting övrigtikommuner

Enligt lagensmåföretag.antalett stortavarbetandeförmögenhetsskattenSlopa mervärdesskattekom-1518SFS 1995: omikapital företagen
kompen-och landstingför kommunerton

innebärförmögenhetsskattenSAF attanser för den idessa ingårmoms somstatenserarlång-straffbeskattning privatpersonersaven från leverantö-för köpkostnaderna externa
skulledärmedsiktiga sparande och ettvara berördanäringsidkare områ-påPrivatarer.medförsörjningnäringslivetshot pri-mot möjlighet.motsvarande Deden har inte

riskkapital.vat innebär kostna-momsreglernaskilda att
LO instämmer inte. bedrivsför verksamhet i privatderna som

jämfört medhögreungefär 6regi är procent
i familjeföre-generationsskiftenUnderlätta verksamhet.kommunalmotsvarande

ochlägre slopadeller landstingellerkommuntag det fallIarvs-genom etten
gåvobeskattning nämndaverksamhetupphandlar inom om-

SFSförordningengäller enligtrådenbeskatt-nuvarandekonstaterar denSAF att
mervärdes-för1995:1647 ersättningjämfört medförvisso högningsnivån inte är om
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skatt kommuner och landsting har momsinbetalningsregler förInför sammaattm.m.
för ökadeersättning alla företagrätt att moms-

kostnader. fastställtshar de momsinbetalnings-Denna SAFersättning attanser nya
till inköps-6 eller entreprenad- reglerna slår hårt företag med liten el-procent motav
kostnaden. regler gäller också lerDessa de haringen omsättningnär export om en
kommunen/landstinget lämnar bidrag/er- riskerar40 Mkr. tvingas/överstiger Desom

till berörda företag, friskola. behöva förskottera tillsättning t.ex. att staten.en moms
Därmed underlättas möjligheterna ekonomisk belast-leder till ökadDettaatt en
konkurrensutsätta kommunal verksamhet företaget. Införandet skatte-s.k.ning av

jämförelsen mellan kostnaderna konto härvid lindring.ingenattgenom ger
för den kommunala egen-regi-verksamhe-

och anbud från månatliganbudsgivare momsredovisningSlopa kravetten externa
skall påverkas momsreglerna.inte för ensamföretagareav

regler dock verkningslösa Riksorganisation önskar slopaDessa Företagarnasså-är
dana områden där kommunala och kravet förmånatlig momsredovisningprivata
aktörer första hand konkurrerar företaga-med verk- ensamföretagare. påpekari De att
samhetens kvalitet, vuxentand- ofta kunskap klarasaknar tid ochinomt.ex. attren egen
vården. fall förekommerdetta heller uppgiftenI själv och anlitandetinte expert-att av
kommunal upphandling. Konkurrensverket hjälp ofta dryg kostnad verksamhe-iär en
har haft orsak uppmärksamma kom- kronor12 000-15 000 år.även att ten per-

till friskolor. detta fallersättning Imunens
finns för gångeringen garanti ersättningen Momsredovisning förin- 6max peratt
kluderar friskolornas småföretagmomskostnader. Detta
gäller också vid till privattand- Riksorganisationersättning Företagarnas attanser
läkare vid tillämpning valfrihetsmodellen momsredovisningsperioderna bör maxi-av vara

barn- och ungdomstandvård. för företaginom malt med mindre6 år 100änper
Konkurrensverket också konse- Mkr i omsättning.attanser

kvenserna de momsreglerna för ut-av nya
bildning bör följas det inte skattetilläggen iså Slopa för fel momsredo-attupp upp-

effekteroönskade val ochstår visningenregi-av or-
ganisationsform. Vid årsskiftet de stötande exemplen1996/97 SAFin- att mestmenar
fördes bl.a. kultur- brister lagstiftningen regel-tjänster inom i utgörsmoms av
området, exempelvis musik- och dans- verkets periodiserings-tillämpning vid s.k.
utbildning. Sådan utbildning bedrivs fel fel företagoch företagsgruppi rå-närsom en
bl.a. ideella föreningar, studieförbund förra falletoch kat dra ingående detIav av moms.
kommuner undantagna från kan ha begränsadgjort vissär ränte-statenmoms- en
plikten. Konkurrensverket fåtthar indika- förlust, det fallet hari intestatenmen senare

momsreglerna för aktuella förlorat finns dettioner enda krona. Likvälatt en ex-
områden fall påtagligt kan försämra påförtsempel där den skattskyldige skat-i vissa
småföretags förutsättningar bedriva verk- tetillägg med miljonbelopp.att
samhet konkurrens med eller kom- Metall skattetilläggeni ochLOett attsom anser
plement till nämnda aktörer. periodiseringsfel kan slåövriga omotiveratp.g.a.

hårt.
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omvärldsutveck-grundkonstruktionSkatteministern meddelar regeringen somatt
ochomoderntförslag lingen orättvistlägga framkort kommerinom sättär attettatt

analys ocksåUtredningensskatt.förändringar skattetillägg vidtill vad gäller sägsta ut
behållagodtagbartdetperiodiseringsfel och inteVisainitiera äröversyn att enattaven

sådan beskattning.skattetilläggsinstitutet helhet.i sin
LO inte.instämmer

rånvid stöldAvdrag och

Svenska Käpmannafårbundet framhåller att Skatteuppbördmycketrånade belopp kanpå varamoms
Därför börbetungande för mindre företag.

deklaration föravdrag medges vid skattekontomoms.
meddelarSkatteministern i sitt ettattsvar

förskott ochFörenkla förreglerna ochmoms betalning skatterförnytt system av-av
conto-Iikviderâ börjargifter, det s.k. skattekontosystemet,

årsskiftet 1997/tillämpas vid Detanför lagstiftningendet 98.SAF i sys-nyaatt om mer-
förförenklingarbetydandeinnebärregler berörvärdesskatt finns särskilda temetsom

skatteförvaltningen.skattskyldigagäller redo- såvälföretag byggbranschen deti när som
kanförenklingarochbyggnads- LOmervärdesskattvisning att ge-somanserav

alltid bra.förnomförasupplevsanläggningsentreprenader. Reglerna ärsystemetutan men
ochmycket krångliga tillämpaatt gersom

föregå-skattemyn- Preliminär bör grundasupphov till med F-skatttvistermånga
årsochbör förenklasdigheterna. Reglerna ende skatten

för-ordning där redovisningen RiksorganisationFöretagarnasav moms att pre-anser
skall ske löpandeskott och conto-likviderä fö-F-skatt börliminär 100 procentvara av

kanbör införas under förutsättning får alltförskatt. dagregående mångaatt Iårsman
den kost-finna metod för undvika preliminär-jämkningsmåföretagare krävaatten av

bostadsbyggandet detnadsfördyring för skapar onödig administrationskatten. Detta
skulle innebära. Skattemyndig-och hosbåde hos företagaren

heten.
förSätt heloppsgräns kanen förenklingarLO att ge-somanser

intrastatredovisning alltid bra.nomföras för ärsystemetutan men
KbpmannaförbundetSvenska intra-attanser

för Preliminär noll förstastatredovisningen betungande F-skatt börsmåär vara
verksamhetsåretvidföreslårDeimportörer. sättsgränsatt en

Mkr.5 oftaerfarenheten detrefererarNUTEKt.ex. att
det ekonomiskaförutsägakan svårt attvara

Avskaffa reklamskatlen för första verksamhetsåret.resultatet det Det
fråga uppskattning.ofta blikananför Reklamskatteutredningen sittSAF i om en grovatt

också detbehöverbörjanbetänkande månganyligen SOU I1997:53avgivna event1-
tillmånadella överskottet investeringarskall avskaffas.föreslår reklamskatten .SAF varjeatt

Preliminärskatte-näringsverksamheten.och tydligthävdar utredningen klart vi- iatt
där-första upplevsdetinbetalningarnareklambeskattningen såväl åretsinattsat genom
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för hinder.många Kan skallin- med befriande verkan kunnaav ettsom man garen
föra möjlighet till skattekredit" det för- hänvisa till iften lämnad ochären att uPPg att

dvs. inkomstskatt,året, sociala avgif- den finns till hosåsta att att motta8 Saren.
och eventuell det första inbe-året Metall instämmer.ter moms

talas enda fyllnadsinbetalning meddelarSCB den kvartalsvisaigenom en att man
Omsättnin sstatistiken skall mölirövag P J -Inhetalningstidpunkten rättvis änmer heten använda de månadsvisa uppgif-attmottagningstidpunkten från Mervärdesskatteregistret.terna

Svenska Köpmannaförbundet påpekar deatt
reglerna skatterna skall in-nya attom vara Elektroniskt uppgiftslämnandebetalda och myndigheten till handa vissen

Företagarnas Riksorganisationdag skapar svårighet för småföretagarna. Det attmenar upp-
gifter möjligai utsträckning börlättare störstaför inbetalningenär att ta attansvar
kunna lämnas elektroniskt. Försker vissadag.rätt upp-
gifter, deklarationer, krävs emellertid it.ex.

Slopa förseningsavgiften dag företagaren kompletterar medatt namn-
SAF påpekar deklarationsskyldigheten underskrift. utökaFör möjligheten tillatt att
och själva skatteinbetalningen elektronisktdet uppgiftslämnande bör lagstifta-i nuva-
rande fullgörs och komma med lösning för hursystemet snarastrengenom en sam- en

handling respektive dokumentenuppbörds- skall kunna elektro-signerasma moms--
deklaration. det förI med nisktskatte- juridiskt bindande.systemetnya att vara
konto kommer emellertid dessa funktioner Metall instämmer.

frikopplas. medför försenings-Dettaatt att meddelarSCB företageni sitt iattsvaravgift med kronor kommer1 000 att uttas ökande omfattning väljer lämna uppgif-attde fall skatteinbetalningeni skettäven i rätt fax. Arbetevia med implementerater atttid.
tonvalstekniken Touchtone vidData Entry

bör deklarationsskyldighetAntingen och uppgiftsinsamling från företag fortsätter.
skatteinbetalning hittills fullgörassom ge- Tekniken används för närvarande för upp-enda handling eller bör förse-sånom en giftsinsamling till Producentprisindex och
ningsavgiften reduceras till beloppett mot- till Omsättningsstatistiken.
svarande de administrativa merkostnader

kan tänkas uppkomma för skattemyn-som
Storleksgräns för uppgiftslämnandedigheten, förslagsvis maximalt kronor.100

RiksorganisationFöretagarnas allattanser
period- och årsstatistik till endast börSCB

SCB-statistik m.m. omfatta företag med fler anställda,200än
eftersom mindre företag enligt FR:s mening

Grunddata lämnas till uppgiftsmottagareen saknar uppfylla krav.SCB:sattresurser
Företagarnas Riksorganisation förordar att LO instämmer inte.
företagarna skall möjlighet lämna s.k.ges att
grunddata till offentligen mottagare som

Uppgifter till Iägenhetsregistretsedan har för sprida uppgifternaansvaret att
till berörda myndigheter och verk. Företa- Fastig/JetsagarcförbundSveriges kritisktär mot
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upprättandet det totala lägenhetsregistret. försvårarket bankernas kreditgivning. SAFav
kräverDet gigantiskt uppgiftslämnande vill det kreditförsäkringsbolagett att startas ett

från fastighetsägarna. Förbundet har ställt underlättar för småföretag bankernaisom
kritiskt till framförsig detta allt för bolaget ställer för lånet.garantiatt attgenom

lägenhetsregistret snabbtinte motiverats fungerandeFör igångannat att ett sys-
förbättra hushållsstatistik.SCB:s bör initialt tillskjuta erforderligtsätt än att tem staten

Varken eller andra harSCB beho- kapital till försäkringsbolaget.visat
sådan statistik. heller harIntevet av man

enklare möjligheter småföretagareStatlig tillnärmare uppnå borgenutrett att
motsvarande statistikförbättringar, t.ex. SydsvenskaHandelskammarenge- förordar en

stickprovsundersökningar relevantainom statlig borgen för lån till nystartade småfö-
frågor. retag.

LO instämmer inte.

pågåendeScB:s arbete Tullen
arbetar förSCB öka utnyttjandetatt sta-av

tistiska förmetoder reducera urvalen.att förenkling tullprocedurernaav
Frågeformulären kommer högre gradi att Industrzjøárbundet pekar tullprocedu-att

till företagens kontoplaner ochanpassas tenderar blire- alltmer omfattande vilketrerna
dovisningssystem. Frågeformulären har lett till företaganpas- ökad utsträckningiatt

också till företagens uppgiftslämnar-sas anlita speditörer eller konsulter.måste Lag-
kapacitet. har uppgiftslämnandetSå tillt.ex. stiftningen otillgänglig med instanser,är tre
Byggproduktionsstatistiken begränsats. Fö- EU-direktiv, nationella lagar och Tullverkets

med mindre anställda får5änretag numer brist redovisninganvisningar. Det är en
förenkladstarkt blankett.en förenklade förfaranden, möjligheten attav

Metall ställer till detta.sig positivt periodiska tulldeklarationer och tull-göra
räkningar saknas. ställs säkerheter.Krav

Skatteministern meddelar i sitt attsvar
Tullagsutredningen bl.a. skallFinansmarknad översom se

vid tullförfarandet också skallrutinerna un-
dersöka förutsättningar för förenklingar avMedlemskap i EMU
regelsystemet dir 1996: 103.SydsvenskaHandelskammaren framhåller ett

medlemskap viktigt bidragi EMU ettsom
till förenkla handeln med andra länder.att

FörvaltningsrättMedlemskapet minskar osäkerheten.
LO börSverige avvakta medattanser

medlemskap. Datalagstiftningen mindrebör ges en
byråkratisk utformning

lånegarantisystemInför riskvilligtför deett SAF dataregistermångaattmenar av som
kapital borde anmälas till Datainspektionen inte är

föreslårSAF statlig för under- anmälda.insats innebärDet små-atten att storen grupp
lätta för småföretagen lån bankerna. företagare sannolikt bryteri lagen. Denatt mot
Småföretagen har ofta för låg soliditet vil- enda effekten anmälan företaga-är attenav
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utföra fungerande konkur-placeras Datainspektionens och dessai register tjänster. Enren
verksam-därmed erhåller årlig faktura s.k. li- vid anbudstävlan statligen rens om

förfråg-censavgift. praktiken förekommer bara het kan fall förutsättaI i många att
tillminimalt tillsynsarbete de företag eller anbudsunderlagnings-gentemot anpassas

småföretagens förutsättningar. vidareanmält bör tilläggas det Detregister. Det ärattsom
förutsättningarknappast realistiskt erhålla bättre regel- viktigt under vilkaär att att ange

efterföljd; bedriva verk-har försökt detta olika statliga myndigheter skallsättman
fram- konkurrensmarknad.sedan början 1980-talet, samheterutanmen enav

de fall offentlig verksam-sådant läge borde dra kon- LOgång. I iett attman anser
skall det skesekvenserna misslyckande och het konkurrerar med privatsitt såav

le-villkor. innebär bl.a.reglerna till verkligheten. dagslä- lika DetI att omanpassa
marginal-det bara ärliga företag drabbas dig kapacitet uppstår måsteärget som av

skerlicenstvånget, medan de undan tillåtassmiter prissättning sättsamma somsom
för sektor. delar kravenlöper praktisk risk upptäckt. LOinte någon inom privat inte

skall anbudsupp-Lagstiftningen bör tidsenlig och all tjänsteproduktionattges en mer
mindre byråkratisk utformning, eventuellt handlas.

RiksförbundLegitimerade .Sjukgymnastersreglering bygger miss-genom en som en
sjukvård finns skildabruksmodell. det inomattmenar

offentligbetingelser beroende det ärom
föreller drift. förutsättningEnprivat att

Konkurrensrätt till med problem dettakomma rätta
rollernaområde tydligare separationär en av
dag harfinansiär och producent. IsomOffentlig anbudsupphandling

landstingen problem med hålla dessaisärattoffentliga myndighets-SAF attmenar roller.
uppgifter skiljas från offentligmåste ut
tjänsteproduktion den skalloch att senare

vid samordnad upphand-Konsekvensanalysanbudsupphandlas. lag-önskarSAF att en
lingstiftning införs obligatoriskpåbjudersom

anbudsupphandling offentligakonkurrens. Konkurrensverket allaSAFi attme- menar
fungerandebättre spelregler myndigheter borde åläggasmåste göraatt attnar en ana-

utvecklas för mellan sedvanlig konkurrensförutsätt-lys småföretagensövergången av
egen-regi-produktion till konkurrensutsatt samordningföre beslutningar ett om av
produktion. offentliginköp. ökad konkurrens vidEn

misstänker förutsättaegen-regi-alternativet upphandling kan fallSAF i mångaatt att
ofta gynnade villkor och förordar företag bättreoch medelstora rnöj-småattges man ges
redan inledningsvis klargjorde hade inköpen. Iblandligheter konkurreraatt man att om
för avsikt avveckla produktion förfrågnings- ellerkan krävasi regi.att attt.ex. an-egen
Liknande framförs från med-synpunkter budsunderlag utformas ochFöre- småså att

Riksorganisation. möjlighet kon-elstora företag bättretagarnas attges
Konkurrensverket villkoren för krä-kurrera inköpen. Ibland kanatt t.ex.anser om

konkurrensutsättning anbudsunderlagverksamhet förfrågnings- ellerattsomav vas
bedrivs vid myndigheter bör för utformas beställning kan delaspreciseras så att uppen

småföretagen möjligheter antalet anbudsgi-mindre delar för ökaistörreatt att attge
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Uppdelningen får dock inte denne vid beräk-tören måste invare. vägagenom- som
föras så LOU:s regler för upphandling ningen anbudspriset. Detta innebäratt av en

inköpsvärden,vissa de s.k.över tröskel- konkurrensnackdel för småföretag jäm-som
värdena, kringgås. Här också småfö-måste fört med företag kan ha med ka-svårtstora

i utsträckning uppmärksammastörre pitalförsörjningen.retagen
möjligheten samarbeta anbuden för Inköp enligt avropsavtal heller all-att inteom är

alternativ till de företagen. tid lyckad lösning från affärsmässigatt ettvara stora en syn-
finnsDet exempel båda dessa lös-på punkt. exempelEtt köp datorutrust-att är av

medförtningar ökad konkurrens och marknadning. Denna utmärks snabbpres- av en
sade vidpriser kvalitetskrav.givna Företa- teknisk utveckling och produktutbudett

samarbete får dock bli omfat-inte så ändras med korta intervall. Därförgens kansom
tande konkurrensen begränsas strid medi från början förmånligtatt avropsavtal efterett
konkurrenslagen. kort tid för köparen.en ogynnsamtvara

ökadEn anbudsgivning kan också förut- Sedan tillbakaår utveck-pågårett par en
myndigheten planerarsätta inköpsina lingi datorisera den offentligaatt mot att upp-

förväg och tillämpar längre anbudstider handlingen. Arbetet ledsän Toppledarforumav
nuvarande regler. Det torde särskilt har för kommu-gynna som representanter staten,
småföretag kan ha snabbt fri-svårt och landstingen. målsättningEnsom att ärnerna

för anbudsberäkninggöra och den till skallår alla offentliga2 000 inköpresurser att
planering följer anbudet. anbuds-De beställningar från leverantörer, faktura-som av
givare fick beställningeninte måste rutiner m.m. med datorstöd. Storasom göras
också klarare information myndighe- besparingar kan offentligi sektor medgörasav

hur anbudet har bedömts. kanDet införa elektronisk handel.ten tordeom Dennaatt
medföra bättre anbud vid upphand- oftast bidra tillnästa effektivisera leverantörer-att
ling och konflikterna mellan myndighe- upphandlings- försäljningsrutiner.ochatt nas

och leverantörer minskar. förInom Toppledarforumster projektramen
För närvarande arbetar statlig utred- Elektronisk handel har i år tagits initiativen

dir.ning 1997:72 med undersöka tillmöj- detta område särskilt informeraatt att
ligheterna till effektivare samordning de och medelstorasmå företag.av
statliga myndigheternas inköp. Sannolikt Konkurrensverket samord-anser att en
finns fall fördelari många med sådan de offentliganing myndigheternas inköpen sam- av
ordning. alltförEn samordning kan i alltid bör föregåsprincip analysstor av en av
dock begränsa konkurrensen.nämnts konkurrensförhållandena och småföretagenssom

Småföretag har ofta hävdasvårt sig möjligheter anbudstävlingen.vinnanär Så-att att
upphandling syftar till träffa s.k. dana analyser kan ligga till grund för besluten att

eller ramavtal omfattar inköp upphandlingens inriktning och omfatt-avrops- som om
från flertal offentliga myndigheter. Ofta ning utformningen anbuds-ett samt styra av

det enbart de företagen harär underlag.större Statsmakterna bör verka försom att
kapacitet klara beställningarna. Avrops- sådana analyser förutom inomatt görs, stats-
avtal kan också småföretagmissgynna förvaltningen, den kommunalai sektorn.
grund beställarna normalt kaninte Konkurrensverket detatt angelä-av anser vara

denprecisera totala inköpsvolymen förväg.i informationsatsningen till de småget att
Effekten blir ökad affärsrisk för leveran- och medelstora företagen elektronisken om
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konkurrens.dåligVid beställ-fortsatt höghandel prioritet.ges
varuinköpvidinnebäraregler tordeEG:sdatasystem, påning etc.programvarorav

tillkopplaskanmiljökravbeaktas dessadetta område intemåste varans egen-attatt
fall, tillförekommandeoch,indi- skaper ikonkurrensenbegränsar euro-attgenom

får detstandard. intepeisk Däremotleverantörer.tillinköpenrekt vissa ansesstyra
förfrågnings-elleranbuds-tillåtetutarbetande ialltid vidrisken finnsDen attvaraav

tillknutnamiljökravmedtaunderlagetocholikastandards tjänste- var-etc. varu-
fårReglernaproduktionsprocess.lösningar.utesluter alternativaområden motsesanssom

tillverkningspro-kravbakgrundsamordningfår förutsättasdetta fallI attaven
ochsamhandeln EUförsvårar inomEU.inom cessen

grund-förverkligande EG:shindrar ett av
mark-fullborda denläggande mål inreattdirektupphandlingHöj förgränsen rättslägetdockbörnaden. Det sägas att

oklart.områdetförlän vill höja ärLandshövdingen Oi gränsen
detutmärksutvecklingNuvarandeMkr.direktupphandling till att1 av
tillanslutningmiljökravallt högre iställs

upphandling dockvidFörtydliga miljökrav kravoffentliga inköp. Dessa synest.ex.
medenlighet LOU. Exem-alltid iintereglerna förKonkurrensverket varaattmenar

ställer kravinträffar inköparepelvisförtydli-upphandlingvidmiljökrav måste att
eller visstkortaöka konkurren-möjligt för transport-långt att etttransporterså attgas

denvid varuleveranser. Ianvändsmedelsmåföretagens leverans-och förstärkasen
upphandlingovannämndafrån bl.a.fråga viktigmöjligheter. rapportenEn omärsom
bör varauttalasoch miljökravmyndig-offentliga yt-konkurrenssynpunkt att manär

miljövän-kravmed ställaförsiktig"Of-vid inköp.miljökrav Iheters attterstrapporten
och med vissaligamiljöhänsynmedupphandling trans-fentlig atttransporter ange

utifrån vadUttalandet börportmedel.Kemikalieinspek-1995 gjorts sessom av- samhandeln EUinomnämntsNaturvårdsverket och NOUtionen, omovansomre--
vidställasmiljökrav kanbl.a. dedovisas m.m.som

erfarit detharKonkurrensverket äventillmed hänsyn EG:soffentlig upphandling att
upphandlingmiljökrav vidställsframgårochregler som gyn-LOU. Av attrapporten

fårsmåföretag intetolkafall kandet anses varasvårti många men somnaratt reg-vara
gällergällande regler.med Detenlighetimed hänsynupphandlingsområdetlerna

skallkravfrämst kommunersTill dettafår ställas.miljökrav atttill vilka varorsom
fall uttalasdettaproducerade. ilokalt Ifinnsenligtbidrar det NOU någotinte varaatt

helt klartärsådant kravberördupphand-offentligområdet förrättsfall attrapport
utomståendediskriminerande, entreprenör-kan dår-Myndigheternaoch miljökrav.ling

anbudstävling-chanshar vinnainteutforma kor-fall haför attsvårti många eneratt
medförenligt LOU.dvs. kraveten, inteäranbudsunderlagförfrågnings- ellerrekta
erfaritKonkurrensverket har ävenupphand-vid attregler.gällandeenligt Krav

vidställt kravkommunala inköpareochgällande lagar attlingen går utöversom
krets-skall beaktasupphandlingensmåföretagmiljöområdet harregelverk varans

innebärakanmiljösynpunkt.från DetloppEffektenföretag.klarasvårare än storaatt
längd ochtransportsträckansochantal anbudsgivareminskatkan bli var-att t.ex.ett
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produktionsprocess kan komma vä-ans att
vid valet leverantör.in Det ocksåärgas av

ofta beakta hela kretsloppetsvårt föratt va-
med hänsyn till miljöaspekter. Exempel-ran Skolverkets tillsyn över privatskolorkan havis sammanställts med delarvaran

Skolverket skriver deti sitt remissvar inomattproducerats flertal länder.i Riskensom ett
verkets område finnsinte reglernågrafinns val anbudsgivare sker somosäkraatt av
riktar specifikt till småföretag.siggrunder och kraven enligt LOU inteatt

uppfylls. detta fall börI beaktas detäven att
utforma förfrågningsunderlagsvårtär att ett

krav rimlig precisionsom motsvarar av
varukvalitet vilket viktig förutsättningär en
för leverantörer skall diskrimineras.inteatt

Konkurrensverket därför attanser stats-
Tillväxttrösklar försvaras Livsmedelsver-makterna bör förtydliga de miljökrav avsom
ketkan ställas vid offentlig upphandling med

hänsyn till upphandlingsreglerna och verka Livsmedelsverket de regler till-attmenar som
för reglerna följs. kanDetta med hänsyn kommit för säkerställa de livsmedelatt att att
till utvecklingen området förinom saluförs hälsofarliga kaninte inteärupp- som
handling och miljö behöva relativt utformas förenklatgöras och mindre kost-re- ett
gelbundet, Därvid börgång år. för den företagare driver verk-t.ex. sätten per samt som
beaktas förutsättningarna för fungerande samhet mindre omfattning.i gäl-Däremoten
anbudskonkurrens och småföretagens möj- ler tillstånd utformas utifrån deatt m.m.
ligheter bli leverantörer och kom- krav, det finns anledning ställaatt stat som att

Verkets förslag utesluter inte Sverige den verksamhet avsedd bedrivas.mun. att är attsom
pådrivande miljöområdet inom EG.är kan för denDetta enskilde företagaren ivissa

upplevassituationer hinder försåsom ett
utvidgning. krav uppfyllts förDe ettsomRiksrevisionsverket RRV gällande tillstånd och den tillståndetsinom

bedrivna verksamheten omfattar interam
självklart utvidgad eller förändradRRV bör ävenanslag för granskning enav
verksamhet, Livsmedelsverket.myndigheternas konsekvensutredningar menar

LO instämmer.Svenska Käpmannafârbundet önskar RRVatt
ökade för och gransk-prioriterarges resurser

andraningen myndigheters konsekvens-av
utredningar. Förbundet refererar till goda
erfarenheter från Storbritannien, Holland
och Danmark.

68



1997:186SOU

turord-frånundanta två personerattvaren
lagen.fanns itidigareningslistan som

företrädesrättreglernaSAF omattanser
avskaffas.böråteranställningtill

Arbetsrätt skallgrundsakligkravetSAF attanser
till företagetsmed hänsynbestämmas taget

förordaslagstiftningDispositiv storlek.
fleraRiksorganisation återkommer iförslagFöretagarnas ut-att Dessamenar re-av

börför arbetsrätten LO.delasgångspunkten åsikterna inteatt missvarenvara avmen
hararbetstagarenoch störstarbetsgivaren

fårsjälvadeavtalträffa med endastmöjlighet företagförregelverketFörenklaomatt
börArbetsrättendet.förvillkorenreglera anställden
bördendispositiv,delartilldärför möjligtvara detstora fråganställer ärNUTEK urom

valtharintebaragälla att reg- förenkladeparterna införasynvinkelom arbetsrättslig att
frågan någotlera sätt. endaannat harendastföretagför deregler ensom

inte.LO instämmer anställd.
skallSmåföretag inteinte.LO instämmer

Likformighetskrav särregler.ha
ska-lagartillkommitdetSAF somattanser för skade-från skälarbetet-Uteblivelsede harregler,oöverskådliga att ge-trotspat

uppsägningstånd ocholika lagartiotalanslag. Det sommensamma
denRiksorganisationkoordine-ledighettill inte Företagarnas attreglerar är anserrätten

arbetetfrånuteblirhand-lagar arbetstagaredegällersak utanrade. Samma somsom
bli ska-kunnabörsärbehandling meddela arbetsgivareniochdiskrimineringlar attom

löne-kannärvarandedeståndsskyldig. Förarbetslivet.
oftatäcker intedetavdraginte. göras, ar-LO instämmer men

ocksåkostnader. FRbetsgivarens attanser
vidarbetetfrånutebliranställdden mersom

sexmånadersperiodundertillfällenfemreformerashörAnställningsskyddet än en
uppsägningföremål förblikunnabörförtsdiskussionomfattandeharNyligen en

grund.sakliganställningsskydds-reformering avom inte.LO instämmerendastdärförrefererasHärlagstiftningen.
kortfattat.mycketförslagen

innestående lönlönkvitta tel motRätt attanställnings-gällerdetSAF näranser
Riksorganisationförmöjlighetgenerell Företagarnas att ar-formerna anserar-att en

felaktigtkvittahaböravtalaarbetssökande betsgivaren rättochbetsgivare attatt om
innestående lön.löninföras. utbetaldböranställningtidsbegränsad mot

turord- inte.gällerdet LO instämmervidareSAF näranser
fö-utformasbör sådeningsreglerna attatt börförhandlingsskyldighetenprimäraDenavtallokaltmöjlighet utanattretagen ges MBLbegränsasdenbesitterpersonalbehållakunna som

börförhandlingsskyldighetenSAFexempelviskompetensen,bästa attanserettgenom
verklig meningfrågor i ärtillbegränsasarbetsgi-förmöjlighetdenåterinförande somav
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viktiga. I frågorövriga bör det räcka med praktiska effekten sympatiåtgärder ärav att
arbetsgivaren informerar den fackliga de drabbaratt också, eller kanske främst, tredje

organisationen eller de berörda anställda. berörsinte den ursprungligaman som av
Medbestämmandelagens regler konflikten.pri- Stridsåtgärder riktadeom mot en-

förhandlingsskyldighetmär har i rättspraxis eller familjeföretag kan knappastmans- sä-
dengivits innebörden förhandlingsskyl- ha försvarbart fackligtatt syfte,ettgas anser

dighet föreligger arbetsgivarenså ob- SAF.snart
jektivt bedömer den/de fackliga organi- fackligEnatt kan,organisation genom att
sationen/ typiskt vill förhandla. Detta nyckelpersonerma sett i stridsåtgärd åstad-ta ut en
innebär det endast rutinbeslut kommaäratt förstörningar tredjerena inteman som

undantagna från förhandlings-är rimligstårsom i tillproportion åtgärdens syfte.
skyldigheten. Området för förhandlings- Småföretag underleverantörerär ärsom
skyldigheten för vidsträckt, vilketär med- känsliga för dessastörningar i avseenden och
för onödigt tidsödande och dyrbart för- harett inga möjligheter påverka denatt ur-handlande såväl lokal central nivå. sprungliga konflikten.som

LO instämmer inte. Företagarnas Riksorganisation menar att
tvinga arbetsgivarerätten tecknaatt en att

Vetoreglerna hör slopas MBL kollektivavtal bör begränsad till fall därvara
anställningsvillkorenSAF företagVetoreglerna bör slopas. Den väsent-anser att ett
ligtfackliga avviker från vadmedför vanligt bran-effekter ivetorätten negativa ärsom
schen.för Det bör aldrigentreprenadföretag möjligtoch konsulter. block-Den vara att

företag saknarutpekas anställda ellerentreprenör oseriös den era somsom som somav
barafackliga sysselsätter familjemedlemmar.organisationen har Eninte be-rätt att ar-
betsgivare böranklagelserna. skyldig förhandlamöta Det principiellt felär vara att om
fackföreningenfackliga begär det, han skallorganisationer integivitsatt rätt varaatt

entreprenadverksamhet kallainitiativ till för-och bevaka tvungenstoppa att eget
handling.arbetsgivare följer olika lagaratt en annan

och bestämmelser. LO instämmer inte i ovanstående.Vetoreglerna motverkar
sund konkurrens.en
LO instämmer inte. Slopa reglerna tolkningsföreträde förom

den fackliga organisationen Lagen om
frånUndantagen fredsplikten hör inskrän- facklig förtroendemans ställning

kas .SAF anför lagen den fackliga organi-att ger
SAF sympatiåtgärder tolkningsföreträdesationenstrids- tvistefrågori ochanser att samt
åtgärder riktade och familje- organisationen åläggs mycket begrän-mot attenmans- ett
företag bör förbjudas. skadeståndsansvar.Stridsåtgärder Detta medför prak-isatsom
inte rimligstår i tikentill arbetsgivarenproportion syftet och harinte någonatt an-
skadeverkningarna bör förbjudas. möjlighet framställdaännan att acceptera

Medbestämmandelagens krav ledighetregler freds- och betalning för fackligom
plikt tillåter verksamhet.sympatiåtgärder vidtas Det innebär oacceptabelatt un- en
der förutsättningarvissa snedvridningoch strids- rättigheter och skyldighe-att av
åtgärder kan riktas familjeföretag, ter.mot en-
mansföretag och företag ochLOanställda. MetallDen instämmer inte.utan
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endastavvikelsereftersom ärföretagen,arbetsgivaren attförskyldighetenBegränsa
ellerslutitskollektivavtal hartillåtnaersättning för omledigt och utgemedge att om

fackligcentralgodkäntsavtal harfacklig förtro- or-Lagenfackligt arbete avettom
dåpraktikeninnebär iDettaganisation. attställningendemans

kankollektivavtalsaknarsmåföretagmångaarbetsgivaren,åläggerlagenSAF attmenar arbetstider inne-tillämpalagligtde inte sombärkraft,ekonomiskellerstorlek enoavsett dessafrån lagen,avvikelserbär även av-omarbetefackligtförledigtskyldighet att ge slutitskollektivavtalvikelser somettgenombetalningsskyldighetlångtgåendesamt en facklig organisationgodkäntseller enavdenrimligtverksamhet. Detför sådan är att
konkurrent-vidtillåtnafulltskulle ettvarabetydligtfackliga iorganisationen större ut-

företag.föreskrivergällande lagvadsträckning än
dettalösningenbästadenLO attanserlillaverksamheten. Detfackligadenbekostar

kollek-tecknarföretagallaproblem är attbeak-börfrånvaroförsårbarhetföretagets
tivavtal.utsträckning.i störretas

inte.LO instämmer

Arbetsmiljöarbetsli-idiskrimineringSlopa lagarna om
vet

tillarbetsmiljölagenAvgränsabehandlarlagarolikadeSAF somattanser kärnområdearbetsmiljönsbör slopas. In-arbetslivetdiskriminering i
dessArbetsmiljölagen såförändravilluppfattar SAFanledning attdivider någonsom av

arbets-tilltillämpningsområde begränsaslagfästaandradiskriminerade harsig vara
skyddetkärnområde, dvs.miljönsdomstol.prövadsak moti o-möjligheter sinatt

olycksfall.ochhälsadiskrimineringslagstift-formNågon av
ramlagArbetsmiljölagenmodernt ärfinnasnaturligtvis i ge-skall somenning ett

tillämp-utvidgatalltmerfåttårenarbetsgivareskall intesamhälle. Däremot ettnom
antaletharningsområde. Såarbetsplatsenskyldighet ansvars-åläggas t.ex.atten

omfattarochutökats,handefterkategorierföre-kunnatsamhälletvad intetillrätta
arbetsgivare,bl.a.gradolikadagskyl- iihaskall någonArbetsgivare inte ensam-bygga.

minderåriga,familjeföretagare,företagare,förplaner sigårligadighet upprätta vareatt
tillverkare, impor-samordningsansvariga,nå-eller minoritetsgrupperjämställdhet av

utställare, in-upplåtare,överlåtare,törer,slag.got
arbetsställe,råderdestallatörer,andraoch överjämställdhetsombudsmannen ettsom

markupp-ochlokal-arbetskraft,inhyrarehaskalldiskrimineringsombudsmän inte av
konstruktörerarkitekter,byggherrar,låtare,arbetsgivarestillsyn övernågon utövarätt att

projektörer.ochdiskriminering.arbeteförebyggande mot
alltmerblivit svår-därigenomharLagenMetall inte.och instämmerLO

regeringenDärtill kommeröverskådlig. att
utomordent-harArbetarskyddsstyrelsenochflexiblarearbetstidslagstiftningenGör

meddelabefogenheterlångtgåendeligt attmöj-arbetstidslagen måsteSAF attmenar arbetsmiljölagen.med stödföreskrifter avarbetsgi-mellanöverenskommelserliggöra
vidlyftigkaraktärArbetsmiljölagens avSAFdessarbetstagare inomoch ram.vare kapitletsärskilt 1iframgår 2ramlagmindredegällerproblemsärskiltanför ettatt
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Denna paragraf vidgar arbetstagarbegreppet reglerna gäller sedan i våras. En erfaren-av
till bli alltmer omfattande främst beträf- heterna gjordesatt med de gamla föreskrif-som
fande arbetsorganisation, arbetsinnehåll, internkontroll de upplev-terna om attvar
löneformer och förläggning arbetstiden. des krångliga och betungande för småföre-av

På grund Arbetarskyddsstyrelsens syftenaEtt med revideringen där-av tag. av var
långtgående befogenheter för underlätta förnärmare småföretagen.att pre- att
cisera innehållet lagstiftningeni finns risk De reglerna har enklare språk ochnya ett
för detaljreglering områden där pedagogisk uppbyggnad de tidi-av upp- änen mer
komna problem löses bäst företa-internt i Kraven dokumentation Hex-ärgare. mer

Lagstiftning detinte effektiva ibla,är vilket har särskild betydelsegen. för demest små
medlet de lokalai arbete med företagen. småföretagFör gäller kravparternas att
förbättra arbetsmiljön, och alltminst arbetsmiljöpolicy,när motsvarande kanav utan
det gäller förändra arbetsorganisationen, framgå årlig handlingsplan.att hand-Enav en
understryker SAF. lingsplan behöver inte åtgär-upprättas om

Metall ytterligare skärpning der genomförs löpandetror ochatt det skallen av om som
lagen möjligen behövs då fler och fler åtgärdaspå genomförs omedelbart. skade-En
arbetsplatsen inte anställda.är sammanställning behöver inte detgöras om

Skolverket framhåller vikteni sitt har inträffatinte skador.några exempelEttsvar av
de skyddsregler finns för skolelever,att ansträngningarna småföretag-som mötaatt

praktikanter och lärlingar vid företag behovinte de allmänna råden har kom-ärens att
begränsas. Det gäller särskilt regler pletterats med checklistor formi råd ochom ar- av
betstid och arbetsmiljö. frågor tänka finnsDetpå. också kom-att en

ihåg-lista där det konkreta råd till små-ges
Förenkling föreskrifter och flexibilitet i företagav påbörjatinteännu sitt intern-som

internkontrollsynen kontrollarbete.

Arbetarskyddrstyrekm meddelar i sitt attsvar
Dokumentationskravet vid internkontroll bördet pågår översynsarbete beräknasett som
sänkasresultera minskningi reglerna med 25en av
IndustrifdrbundetEn minskning dokumenta-regelmassan kanprocent. menar attav

framför allt tionskravetske enligt Arbetarskyddsstyrelsenssammanslagningargenom
kungörelsedär övergripande internkontrollföreskrifter upplevsersätternya om som

äldre mycket byråkratisk.specifik karaktär. Planeradeav mer
övergripande föreskrifter där sammanslag-

kommerningar Slopa byråkratiavgifterbland och kring dengöras äratt annat:
obligatoriskaAnvändning arbetsutrustning ventilationskontrollen° av

Besiktning SAF de kravmaskiner och ventilationskont-lyftanord-° attmenarav
roll riktas många näringsidkare oftaningar som mot
medför dryga kostnader. Först skall företa-Arbetsplatsens utformning°

betala till s.k. sakkunnig kon-get enÖvergripande sombiologiska° ämnen trollerar ventilationen, sedan skall protokol-
Övergripande kemiska faktorer° let skickas till kommunen, fårvarpå man

Föreskrifterna internkontroll betala för byggnadsnämnden skall kon-om av ar- att
betsmiljön har nyligen reviderats och de trollera detsamma och arkivera det. Dettanya
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skall kunnaområde bör förändras ringskassan för samordningsåsnarast att attegen-
kontroll tillämpas och anläggningsäga- ske med sjukförsäkringen.att

beredd från myndig-anmodan LO inte.är instämmerattren
dokumentationheten uppvisa över genom-

förd kontroll. Förenkla semesterlagen
LO instämmer inte. kompliceradesemesterlagensSAF attanser

med fåtalregler bör slopas och ersättas ett
korta bestämmelser till betaldrättlL0-konventionen se-Säg företagshäl- omomupp

borde denSemesterlönen utgörassovård mester. av
haft arbete, dvs.lön den anställde skulle ha ikonventionen innehållerSAF attmenar en semestertillägg.utan extramängd detaljerade bestämmelser försom oerhört omfattande ochLagen utgör ettdagens företagshälsovård främmandesigter detaljerat regelverk svårt över-är attsomoch otidsenliga. strikt tillämpningEn av radblicka och därmed skapar ensomkonventionen skulle motverka den positiva

tillämpningsproblem företagen. Etti exem-utveckling sedan flera år pågår inomsom krångel uppdelningenpel omotiverat ärbranschen.
beräkningintjänandeår och semesterår,svenska lagstiftningen arbetsmiljö-Den

semesterlön och semesterersättning, rät-avlagen, lagen försäkringallmän m.m.om semesterlöne-ochsemesterten att sparainnehåller företagshälsovård,regler om ar- frånvaro. kan ifrågasät-grundande Vidarebetsgivarens för arbetsmiljö ochansvar re- arbetsgivaren skall skyldig atttas varaomhabilitering och samverkan mellanom ar- överkompensation form lö-betala i extraavbetsgivare och arbetstagare. Därutöver om- netillägg vid semester.fattas dag delen deni privatastörre av ar- semesterlöne-reglernaSAF att omanserbetsmarknaden avtal företagshälso-av om
grundande frånvaro bör slopas. dagI utgörvård. avtal har träffats förbunds-Dessa

föräldraledighet och studiersjukdom,t.ex.och till skillnad från konventions-nivå ger - grund för semesterlön. arbetsgivarenAttreglerna för lokala lösningarstort utrymme- förskall behöva betala semesterlön denävenföretagen.i
anställde arbetettid den orim-inte är ärdärför ILO-konventionenSAF attanser

ligt.bör föreske denDetta måste 17sägas upp.
semesterlön börSkyldigheten betalaattfebruari förlängs konvention-1999 annars- försäkrings-knytas till huvudbetalaren. Omgiltighet automatiskt med tio år.ens
under tidkassan betalt ersättning somILO-konventionenLO instämmer inte.

arbetstagaren ledig det rimligtvarit är attavsedd arbetstagareskydda i 170är att
försäkringskassan också för semester-svararmedlemsländer.

för denna tid.ersättning
kom-håller med reglernaLO ärattomInför arbetslöshetsförsäkringallmänen förändringarplicerade och sig intemotsätter

arbetslöshetsförsäkringen skallSAF det materiella innehålletlänge intesåattanser som
allmän sjuk-på sätt Metall påpekar dessa frågorförsämras.vara samma som att

försäkringen. bör innehålla trösk-Den inte ofta reglerade kollektivavtal.iär
lar ställer försäkrademånga ersätt-utansom

Försäkringen bör hanteras försäk-ning. av
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ArbetsmarknadspolitikStudieledighetslagen behöver stramas upp
studieledighetslagen börSAF attanser av-

skaffas helt eller fall enbart gälla Förenklade för anställningsstödi reglervart ut-
bildning har anknytning till arbetsplat- har under följdsom AMS år argumenteraten av

Studieledighetslagen innebär föratt radikal förenkling den arbets-sen. en an- en av
ställd kan ledigt från arbetet föri princip ta marknadspolitiska arsenalen. AMS attanser
vilka studier helst. Enda undantaget är arbetsmarknadspolitiska målen medsom de

hobbyverksamhet eller opinionsbildande företagsstödenren skulle kunna uppnås om reg-
verksamhet. anställde själv utbild-Den avgör förändradeslerna följande vis:

inriktning.ningens Länsarbetsnämnderna skulle få:
lagen infördes främstdetNär 1975 bevilja anställningsstödarbetsgivarevar ° en

för möjlighet grundläggandeigenatt att ta med maximalt kronor dagge perx om
skolkunskaper. praktiken har tillämp-I nämnden bedömer stödet moti-äratt

blivit anställda ledighet förningen att tar ut till de mål gällermed hänsynverat som
utbilda till arbete, ofta hossigatt förett nytt de arbetsmarknadspolitiskaen insat

arbetsgivare.annan serna
maximaltbevilja utbildningsstöd med°obligatoriskSlopa lagen platsanmälanom kronor arbetsgiv-anställd tillper enx

obligatorisk platsanmälan lederLagen för utbildning anställda underom are av
till företagaren alltför mycketmåste sättaatt förutsättning att:
tid till hantera rekryteringsprocessen. Iatt arbetsgivaren anställer arbetsför-avoch med svängande efterfrågan och kortare medlingen anvisade vikarier
konjunkturcykler företagaredrar sig många utbildningen medverkar till intern2.
för anställa fördå de anställdaatt ansvaret eller rekryteringexternblir för Oklarheten och osäkerhetenstort. förutbildningen medverkar till attkring vilka regler klargör anställning-som hindra ellerpermitteringar uppsäg-

form direkt orsak. nuvarandeDetärens en ningar.
regelsystemet inbjuder missför-tillenorma Åtgärden anställningsstöd skall enligt

stånd.
förslag flera sysselsätt-olikaAMS ersättaMetall påpekar obligatorisk platsan-att ningsskapande åtgärder samtliga detharsommälan borde leda till fler sökande, vilket

bidragde innebär till arbets-gemensamt attborde fördel för företaget.vara en för lönekostnader. gäller löne-givare Det
bidrag, skyddat arbete den offentligainom

stuverimonopoletSlopa sektorn rekryteringsstöd och bered-OSA,
SAF bordeSverige ILO-sägaatt skapsarbete. åtgärder har förmenar upp Dessa sigvar
konventionen används stöd137 omfattandenr och krångligt regelsystem.som som ett
för bibehållande stuverimonopolet, dvs. stödformerna uppbyggda medav Trots äratt
hamnarbetarnas exklusiva till allt arbeterätt utgångspunkter och principer, såsamma

hamnområden.i skiljer de omfattande detaljreglerna frånsig
LO instämmer inte. varandra väsentliga avseenden.i Principen

för stödformerdessa arbetsgivaren sub-är att
med del lönekost-ventioneras vissen av
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naden, omräknat till krontal månad, Bidrag normalt under högst måna-per ges sex
under tid. skiljer de olika der.viss Det Starta-eget-bidragetI på-en rapportensom
åtgärderna huvudsak ändamålet med pekas floran förmedlariär att av organ som
åtgärden målgrupp etc., företagsstöd under och bildarersättningsnivån årväxt senare
och ersättningsperioden. de lik-Trots svåröverskådligt Enligtmönster.stora ett rappor-
heterna skiljer regelsystemen för de olika dock troligensig starta-eget-bidraget denärten
åtgärderna grundläggande avseenden, omfattande stödformeni till nyföretag-t.ex. mest

olika lönebegrepp. ändra ande.Utangenom att
viktiga för dessa åtgärdernågra principer framgår tredje-Av överrapporten att en

kan regelsystemen och därmed administra- del de företagen med hjälpstartasav nya av
förenklas väsentligttionen och ställeti starta-eget-bidrag. det kon-Att uppstårta

fasta grundläggande prin- kurrenssnedvridande effektergemensamma starta-eget-av
ciper. bidraget framgår relativt klart. Exempelvis

fyra sysselsättningsskapandeDe åtgär- tredjedel bidragstagaresamtligaansåg en av
derna bör således slås till bidraget fördelar förhållande tillgivit isamman en gemen- att

åtgärd anställningsstöd. konkurrenterna. Vidare redovisassam att om--
har också detaljerade förslagAMS till hur kring dem fick60 avslagprocent av som

skall förenkla bi-rapporteringen bidragsansökan ändå började med verk-man av en
dragsberättigads frånvaro från arbetet. samheten. Ungefär hälften bidrags-av

och MetallLO instämmer AMSi de skulle ha fö-ansågupp- mottagarna att startat
fattning. bidrag Resulta-inte utgått.ävenretaget om

undersökningen leder till slutsatsentet av
bör försiktig med stödatt attman vara ge

Avskaffa eller ändra starta-eget-bidraget nyföretagande,till särskilt till företag som
etablera fungerande kon-sigRiksorganisationFöretagarnas attavseratt starta-anser

kurrensmarknader med tilltendensereget-bidraget skall avskaffas. över-De attmenar
etablering.bidraget slår redan etablerade företag ochut

Riksdagens har skrivelse tillrisken revisorerdet företaget för- iäratt stor enatt nya
riksdagen 1996/ redovisat för-1bidraget 97:RRlupphör.svinner när ett
slag arbetsmarknadsmyndigheternaKonkurrensverket börregeringen attomattanser
skall analysera effekterna konkurrensenhelt eller delvis avskaffaöverväga att starta-
före beslut bidrag. Enligteget-bidraget förmåntill för reviso-speciellt lån attom geett

bör kravet sådan analys medtastill nyföretagande och/ ieller skattereduktion rerna en
förordningenför 1984:523 starta-eget-bi-småföretag. uppfattning framförsDenna om
draget.NUTEK:si remissvar.även

Konkurrensverket refererar Arbetsmark- Landshövdingarna och länUi K menar
nadsverkets årsredovisning där framgår icke arbetslösadet skulle kunnaävenatt starta-

det totala srarta-eget-bidraget eget-bidraguppgick arbetslös fick derasnågonatt om
till cirka miljarder kronor under bud- gamla jobb stället. Landshövdingarna1,9 i Oi

bidrag, inför- och län vill1995/96. möjligheter till för-getåret Detta W attsom ges
des 1984, kan lämnas längningtill den söker starta-eget-bidraget. Landshöv-år som av
arbete den offentliga arbetsförmed- dingen län vill utvidga starta-eget-bi-i Hgenom
lingen kan lämpligt draget till omfattaarbete. "micro-stödinte ett att ettmen nytt
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betydligt mindre ellereffekten blirför bidrag till maskiner, ALUinvesteringar i in- av
beräkningenmellan ochmarknadsföring 30ventarier, 10 procentetc. om

Arbets-enkäter ochbaseras intervjuer.det finns risker medLO starta-eget-attser
ifrågasatt delarmarknadsstyrelsen hartycker fördelarnabidrag väger avatt tyngremen

undan-ochÄven revisorernasMetall tycker bi-nackdelarna.än rapport attanseratt
lägre vadväsentligtträngningenfinnasdraget skall kvar. änär som

ekonomet-framkommer studien enligt deni
harriska modellen. AMS vissagjortmyndighetsutövningLikformig avseende egna

och har räknatundersökningar ävenstarta-eget-bidraget om re-
utifrånsultatet vissai revisorernas rapportkon-redogör för erfarenhetenNUTEK av

förutsättningar. likhet medandra I reviso-med nyföretagare, där upple-takter många
undan-risken förbedömer AMS attrernaarbetsförmedlingenhandläggarna hosattver förförlägre utbildnings-trängning änärförhar dålig kunskap reglerna starta-om Konkurrensverketsysselsättningsåtgärder.eget-bidrag reglerna tolkas olika hosoch att

delar denna bedömning.arbetsförmedlingarna.
efterharRiksdagens remiss-revisorer
undanträng-behandlingenALU-bidrag bör konkurrensneutralt rapporten omavvara

RRIOningseffekter skrivelse 1996/ 97i enbörKonkurrensverket ALU inteattanser övervägandenredovisattill riksdagen sinatill verksamhet bedrivsanvisas ensom föreslås bl.a.och förslag. skrivelsenI attkonkurrensmarknad. Enligt Arbetsmark-
genomföraArbetsmarknadsverket bör enför budgetåretnadsverkets årsredovisning

hur dessaolika åtgärderna ochanalys deavdecemberjuli 19961995/96 1 1995 31- påverka graden undanträng-kan tänkas avtilluppgick det totala stödet enligt ALU
bördetVidare revisorernaning. attanserfårmiljarder kronor. ALU anvi-8närmare

ellerönskvärdavilka effekter ärsomangesarbetslösa fyllt och inte20 år somsas som uppfattning börEnligtinte. revisorernas re-fått arbete den reguljära arbetsmarkna-
för riksdagengeringen presentera sam-enerhål-den. villkorEtt är attannat personen undanträngningseffekterlad bedömning avler från a-kassa eller kontantersättning ar- arbetsmarknadspolitiskatill följd åtgär-avAnvisningstidenbetsmarknadsstöd. är nor- der.malt månader. Av regeringens proposi-sex

förregleringsbrevethar AMSRegeringen iaktivare1994/ 95:218prop.tion om en ar-
myndigheten uppdraginnevarande igivitårframgår ALU-verk-betsmarknadspolitik att

förundanträngningseffekterstuderasamheten bör allmän inriktning attså atten
arbetsmarknads-stödåtgärdersamtliga inomden kan användas alla sektorer. Ursprung-i

skall klarpolitiken. iRapportensamhälls-ligen skulle novem-varaALU i princip avse
ber 1997.uppgifter skulle bli utfördaintesom annars

fram-OStatskontorets 1997:arbe- I 1och fick undan ordinarieinte tränga rapport
förmed undantag undan-hålls ALU,prop. 1992/9350. attten

för deträngningseffekterna,UndanträngningseifekterI stats-svarar avrapporten
Statskontoretsmålen.makternaarbetsmarknaden uppskattas undanträng- uppsatta

konkurrenseffekterintryck ALU-medtillALUningen via 80 ärnärmare att avprocent
uppmärksammas imodell. anvisningartillämpning ekonometrisk Av stör-numeraav en

bl.a.tidigare.utsträckning Dettaframgår undanträngnings- än ansesrerapporten att
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säsongsföretagande bliDeltids- ochfackligade fall de måstebero organisatio-som
a-kassereglerna,möjligt.och näringslivet uppmärksammat Anpassa menarnerna

län.landshövdingenfrämst byggsektorn. ACiI på-inom rapporten
förför a-kassa demreglernaför lokal företagare kan konse-pekas Se över somatt en

ekonomiska föreningarandelsägare såkvenserna iärstora.vara
a-kas-marginell insatsinte äventyrarbörslutsats ALU attEn i enär attrapporten

län.landshövdingen Zifinnas berörda börkvar insatser san, menarattmen
bordeMetall det stimu-för minska riskenminska omfattning att atti menaratt

lågsäsong lo-verksamhet underleraför och meningslösaundanträngning genomupp-
ökadekala turist-satsningar inominitiativ;gifter. Statskontoret finns också allEnligt

inriktas skapaborde kunnanäringenbedömnings-anledning ytterligare skärpa attatt
för-första handlågsäsongsverksamhet ihos arbetsförmedlingen.kriterierna Ett soman-

fastboende berördabehöllsförslag bör till kom- orter.ALU anvisasärnat att
företag benämndamersiella även privata

arbetsförmedlingenDirektnummer tillavgiftsfinansierad verk-anordnare och helt
samhet. personal ochvill haArbetsgivare itagsom

framhåller detStatskontoret behövalediga jobb skullevill anmäla inteäratt ange-
undanträngningseffekternaläget arbetsförmedlingen.växeln hos Deägnas iväntaatt

Arbetsmarknads-ökad uppmärksamhet tilldirektnummerborde ha in någonav ett som
och åtgärdsplanverket alla landshövdingendirekt,nivåer svarade iatt en menar

de indirektautarbetas. Vidare Dalarnas län.sägs ävenatt
effekterna ochuppmärksammas detta.ochmåste LO HTF iinstämmeratt

fram.åtgärder för minska dessa Itasatt rap-
börföreslås dessa övervägandenattporten

förRegeringskansliet samlat allaigöras
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

nedtrappningMeta/l snabbattmenar en
arbetsmark-och den särskild för fortlö-ALU API privata Inrätta expertgruppenav

naden önskvärt då undanträngnings- pande regelöversynvore
effekterna ökar snabb takt.i börKbpmannaförbund detSveriges attanser

Landshövdingen länS ALU-i centraltatt särskild expertenhetmenar iinrättas en
företag.bör tillåtas tillbidrag privataäven för fortlöpande regel-Regeringskansliet

vill också förlängaFlera landshövdingar ti- problem-och för bevakningöversyn attav
den för ALU. faktisktkonsekvensutredningaroch genom-

förslagförs öveivägs.när nya
till registreradäven den harA-kassa som JppgzjfislámnardelegøztionFöretagens anser

firma bör etablerassärskild expertenhetatt cen-en
för tillse till-Landshövdingen vill den har Regeringskanslietlän tralti U i att attatt som

PKA-reglernauppbära a-kassa de förbättradefirma skall kunna lämpningenäven avegen
företaget framför allt departementenssysselsättning det blir effektivinte iiom egna

förordningar ochLandshövdingen län med lagförslag,möjlig. arbeteKiär ut-menar
ocksåavveckla Expertenheten börarbetslös skall behöva redningsdirektiv.sittinteatt

utred-statligaföretag helt för tillbaka a-kassan. följa regeltillämpningen inomatt
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och myndigheter. Vidare företagbör jämlikt kommissionensningar så- startaen re-
dan enhet för samordningen svenska kommendation förbättring förenk-ochsvara av om
synpunkter planerade EU-regler ling företagsklimatet för nyetablerade fö-inom av
olika sakområden berör näringslivet. 97/344/EG.retagsom
Även bristande tillämpning EU:sav egna
FKA-regler bör uppmärksammas med- Information till nyföretagareav
lemsländerna. årliga tillDen EUrapporten refererar den ordningNUTEK inne-som

regelförenklingsarbetet börSverigei bär aktiebolag och handelsbolagom en- att re-som
heten för. fårsvara hos automatiskt RSVzsgistrerats PRV

hemsänd.Skatte- och avgiftsanmälan
automatikEU-rekommendationer sådanförenklingar NUTEKom av attmenar nu en

finnas för näringsidkareborde enskildaregelverket även
firman hos Kanregistrerat PRV.refererar rekommendationer ytter-SAF somanta-som

till-ligare myndigheter med registrerings-,EU-kommissionen april Medgits i 1997.av
stånds- tillsynsfunktioner länkas detochsärskilt refererasgillande förslagEU:s ettom

dvs. skicka infor-med automatiksättet,enda kontaktställe dit nyföretagaren utkan
aktuellt,och blanketter detmation när ärvända för nödvändiga besked.sig Dess-att

undrar NUTEK.föreslås formulärendautom ett tassom om
hand denna kontaktpunkt för givandeav

från behöverAnslagen EU:s strukturfonderförmedlandeoch nödvändiga tillstånd förav
förenklasföretag.att starta

uppskattar också kommissionens har utvärderingSAF NUTEK EU:sgjort aven
förslag företagstöd till näringslivsprojekt.registreringsnummer Mångaärettom som
giltigt hela vilket underlättar vid upplever det krångligtinom EU, sättaatt pro-uppsom
företagsetableringar konsult-och företagsexpansion jekten. fordras ofta ochDet expert-

innebärmedlemsländernas hjälp, för företagvilket mångaöver gränser. att
lokalaEU-dokumentet påpekar också behovet från vidare. Frånavstår attman

ävenmyndigheterna blir företag harkundorienter- utvecklingsgrupper ochattav mer
ade, handläggningstiderna minskas och framkommit kritik liggamåsteatt mot att man

bindande besked specifice- med medel grund förskottinom ingaatt ute attges en av
rad tidsgräns. betalas medför företag,Detta ismåut. att

föreslår myndigheterna tillämp- synnerhetSAF de expanderar och där-iatt som som
dessa förEU-rekommendationer skall har likviditetsproblem, har deltaningen svårt attav

införa kvälls- respektive projekten.imorgonöppet en
veckan information skall företag får flerainblandatgång i Ett inte isamt att som vara

skickas till småföretagare först skall projekt det under visstänut att ettgran- ryms
skas den begriplig panel beloppstak. eldsjälsföretagsmå- Dettaär görom attav en av
företagare. snabbt den där de kannår nivå inte vara

ovanstånede. olika EU-bidragenLO projekt. harinstämmer i princip i i intemotor
Sydsvenska Handelskammaren pekar eftersom offentligakunnat fulltutnyttjas ut

behovet framlagdaimplementera mål- medfinansiärer ofta saknats. Informationenattav
för förenkling hela strukturfonderna ofta bristfäl-harsättningar inom EU varitav- om

seende den administrativa felaktig.proceduren elleratt
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KonkurrensrättOklara regler och olika tolkningar av reg-
lerna bl.a. företagsstödensavseende kopp-
ling till strukturfonderna, stödnivåer och Kedjeföretag hör jämställas med
gränsdragningar mellan verksamhet fal-som franchising
ler under statsstödsreglerna och allmänt

Gruppundantaget för samverkan mellan
näringslivsfrämjande verksamhet har skapat mindre detaljhandelsföretag frivilliga ked-i
osäkerhet och försenat projekt. Oklar-vissa bör förbättras. bordejor De regelmässigtheter avseende stödberättigade kostnader i jämställas med franchising.
projekten de fall långa utbetal-i vissasamt
ningstiderna för projektmedel har lyfts fram

komplikationer arbetet.isom Sprängämnesinspektionen
ektförslagVissa sträcker bådeproj sig över

Sprängämnesinspektionen skriver i sittläns- svaroch målområdesgränser, vilket medför
deras regelverk skiljer hanteringeninteattsamverkansprojekt fall krä-i mångaatt ett

och företag.i små Desprängämnen storaavansöknings-, besluts-, och rekvisitions-ver
refererar pågående översynsarbete därett etthantering flertal beslutsgrupperi ochett se- drygt tiotal projekt syftar till moderniseringkretariat. Projektstarterna försenas och den
och förenkling inspektionens gällandeavadministrativa hanteringen blir fö-många
regelverk.övermäktig. enklare ochEnretag mer sam-

ordnad besluts- och administrativ struktur
efterlystes dessa fall.i

Kritiken från delar näringslivetvissa av
inriktas strukturfondssystemet dessiäven

PIan- och bygglagenhelhet. Generellt förespråkas från dessa stäl-i
let sänkta skatter och arbetsgivaravgifter
framför bidragssystem, Stärk konkurrenseni mångasom man
fall riskerar snedvrida konkurren- Konkurrensverketanser att kommunernasattanser
sen. tillämpning det gällerPBL etable-närav

floranDen mål och vilkainitiativ,stora dagligvarumarknadenring börav inom utvär-
för närvarande till cirkauppgår inom30 deras. Generellt olika former etable-utgör av
strukturfonderna, skapar förvirring och osä- ringshinder det allvarligaste hotet mot en
kerhet. har fallFöretagen i många svårt effektiv konkurrens.att Vid utformning av reg-
skapa bild de olikasig ler för etableringskontrollen av programmen branschi måsteen
och dess andraavgränsningar därför effekternamot konkurrensen sådanaprogram av

de olika myndigheter och organisatio-samt bestämmelser analyseras. Graden konkur-av
för respektive område.ner som dagligvaruhandelnansvarar har bl.a.inomrens sam-

Förslagen från NUTEK bl.a. bättreär band med kommunernas tillämpningen av
samordning med befintliga svenska stöd, plan- och bygglagen SFS 987:10, VidPBL.
bättre information företagens kommunst.ex. planering markanvändning,genom en av

sammanläggningorganisationer,egna inklusive bygglovsärendenav prövningen av
och projekt införprogram församt att fastställsinom bl.a. vilkenman PBL,ramen

strukturfondsperiod radikalt minskatnästa mark skall användas för handel, in-som
antalet dustriprogram. kommun kanEn också direktm.m.
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förekomstenfårför områdedetalj- preciseraföretagetableringenpåverka inom avettav
såledesharhandel.livsmedelsaffärer, bensinstationer Kommunenvisshandel numera

etableringhindraökad möjlighethyr bl.a.kommunenanslutning tillm.m. i att avatt
Ändringen innebärlivsmedelshandel.Därmed kan kom-mark.eller säljer ettut egen

faststäl-vidbehovsprövningökat inslagochutbudet olikapåverka avvaroravmunen
andra ändringendetaljplan.landeavseende Denmedkommunentjänster i av

bestämmelsen intres-PBLinklusive imångfald, produktkvalitet service- attatt omvar -
fickeffektiv konkurrens inteoch priser.nivå mot-set av en

fördetaljplanerutformandetverkas vidkonkurrensverk SPKochStatens pris- av
slopades.användning Avbyggnaders1990-talet fleragenomförde börjani ut-un-av -

1996/97234förarbetena prop.talandenlivsmedel idersökningar iprisnivån enav
hatycks docktill ändringarna intentionensyftadeUndersökningarnalandet.rad iorter

fortsätt-konkurrensintresset iolikamellanjämföra varitfrämst till prisnivån ävenattatt
vid tillämpningenskulle beaktasbutiksstruktur.med avseende ningen avorter

gradenvisade bl.a. PBL.Undersökningarna att
lagänd-ellerlagRiksdagsbeslutbutikerna hademellankonkurrens nystor om enav

motivuttalandenföregås regeletableringochbetydelse för ringprisnivån avatt somav
hit-uttalanden harSådanalågpriskaraktär spelade regeringen.medbutiker vä-en av

tolk-vidbetydelsehaft myckettillssentlig roll. stor
fall har lag-Östergötlands dettasvensk lag. Ilän harLänsstyrelsen ningeni av

konkurrensintresset tagitsbestämmelsenlänetsutvärderat tillämpningen PBL i omav
KonkurrensverketsEnligtbort PBL.under 1992-1996. Avkommuner åren me-urrap-

motivuttalandekaneffektiv kon- inteframgår ning överintresset taettattporten av
Slutsatsenlagregel.klarinnebördenunderordnad ellerofta hakurrens av ensynes en

kon-därför blikanfattats med någonvid beslut intebetydelse äningen attannansom
vidbeaktaskommerunder den kurrensintresset intekanstöd PBL. Det attattnoterasav

itillämpningen regeringensärskild PBLinnehöllaktuella perioden PBL även omaven
borttagandeklarlagtmotivuttalandenbeakta förutsättningarnabetämmelse att avattom

kon-uppfattasskullelagregeln såvid tillämpning inteeffektiv konkurrensför atten
skulle beaktas.etableringar. kurrensintresset intelagen och bedömning Avavav

Konkurrensverketsammanhanget kankom-framgår dock Iundersökningen att
peka Eu-underlåta i övrigakostnadermunalekonomiska hänsyn t.ex. inte attatt

bety-förarbetentillmätsförekonomin intekollektivtrafik m.m.,för VA, sammaropa
lagstiftningeuropeiskdelseexploatörens Sverige. Ihandel och iredan etablerad som

direktändamål iregel lagensåterfinnsföroch villighetekonomiska styrka att somsvara
följdtill internationa-haft lagtexten.sammanhanget Främstkommunala kostnader i av

ökadeochrättslivet EG-rättensliseringenbetydelse för bedöm-avgörandeeller avstoren
inriktningmotsvarandebörbetydelseetablerade företagtycksDessutomningen.

genomslaglagstiftningsområdet kunnabeslutinflytandeofta haft ett stort om
lagstiftningsarbete.nationelltinyetablering. även

bakom PBLändrades EftersomPBL i två intentionernaDen januari 19971 en av
kommunernaändringen innebar motivuttalandenenligtavseenden. Den äratt attena

konkur-effektivdetaljplanfastställandet skall beaktakommunen vid intresset av enav
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Kommunallagensärskilda bestäm-etableringarvid måsterens
be-sådanfinnas lagen.melser härom Eni

exempelvisinförasstämmelse kan PBL:si Övervakning till närings-stödkommunaltav
harbestämmelser kap. 1.inledande Detta livet

förutombetydelse vid tillämpningsärskilt av, uppfattningvanligSAF är attattmenar enochbygg-,kap. kap. rivnings-8 rörsom stöd tillkommunaltform närings-varje avÅtgärden det för fram-innebärmarklov. att olagligt.kommunallagen Menlivet enligt är
fårnämndasäkerställstiden intentionatt förhin-inriktadkommunallagen är attmot

lagen.vid tillämpninggenomslag av och subventio-stödåtgärderindividuelladra
med hän-vidare,Konkurrensverket anser tillåts.generellamedan insatserner,undersök-ovannämndaresultatettillsyn av snedvrida kon-dockkanSubventionerna

genomföras bredbördetningar, un-att en verksammaföretagmellankurrensen ärsomochtillämpningen PBLdersökning avom olika kommuner.bransch ii mensammadagligvaru-effekterna för etablering inom dentill övervakningmöjligheterUtökade av
livsmedelsområdet.främsthandeln, En så- nödvändigtstödgivningenkommunala är

förunderlagdan utredning kan åt-utgöra SAF.anseroch öka kon-underlätta etableringgärder att bättreföretagenKonkurrensverket vill ge
dagligvaruhandeln.kurrensen inom domstol kom-möjligheter iprövatatt om

Konkurrensverket intentionenattmenar konkur-till företagetsstödgivningmunens
effektiv konkurrensbakom PBL att for-om en kommunallagen. Detstrider motrent

fysiska plane-skall beaktas vid kommunens kommunmed-enbartdockdrar inteatt
stöd lagtexten.starkarebör iring kommunalaöverklagaborgare rätt attges

beslut.

redovisningen till byggnadsnämn-Förenkla drivaPrövning kommunal kompetens attav
derna affärsverksamhet

redo-RiksorganisationFöretagarnas attanser kom-klaga påSAF rätten attatt urmenarbyggnadsnämndernavisningen gentemot verksamhetsynpunkt tveksammunalrättslig
avseendeför byggföretagbör förenklas ar- begränsad tillbördagslägetiinte varasomkronor.understigandebeten 250 000 fordrarmedlemmar.kommunens Detta san-

regleraskompetens inolikt kommunensatt
samrådsplikt vid mark-Informations- och kommunallagenlag inomän t.ex.annan -

arbeten konkurrenslagstiftningen.
Käpmannaförbundet önskarSvenska att laglig-finnas möjligheten Det måste att

eller dennakommunenordning där baraprövad,verksamhetav heten inteny i vissen
planerade trafik-införanlitad entreprenör finnsOftabeslut.lagligheten intei visstett

åläggsvägarbetenavstängningar, klagaatt kommunalt beslutm.m. gårnågot attsom
före-med berördaoch samrådainformera kommunallagen olag-enligtpå, atttrots en

avstängningsförluster.för minimera bedrivs.tag att verksamhet
möjligheter tillFullgoda prövning måste

verksamhet hel-beträffarvad ifinnas även
bolag. dagslägetkommunaladelägda Ieller

möjligheter.sådanasaknas
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Tillsynsmyndighet inteoch konkurrent november Dnr pekat15 1996 2175-1996
förenligt rad näringsrättsligapå aspekter påen

tolkningsverksamheten. KammarkollegietKønkurrenxverket myndigheterattmenar
har uppmärksammat frågan yttrandeihar tillsyn provningsföretag inte ettöversom
till ochJO den kommunalasjälva bör bedriva konkurrerande attmenarprov-
tolkningsverksamheten har monopolställ-ningsverksamhet. departementsrapportenI en
ning.Principer för kommersiell ochprovnings-

Problemet enligt Konkurrensverketsärcertifieringsverksamhet hos myndigheter
uppfattning sådan det ärDs föreslås1997:17 myndigheter natur attav stor,avatt som
kanske föravgörande, vikt ochsmå-föreskrifts-har eller tillsynsansvar endast ensam-om
företagare de skall kunna kvardet finns särskilda skäl skall konkurrera om vara
marknaden. Anmärkningsvärt denär ävenmed andra anmält eller ackredi-är ettsom
beroendeställning dessa aktörer, dvs. obero-eller certifieringsorgan.provnings- Så-terat
ende uppdragstagare, uppfattar hasigdana skäl kan behov finns gent-att attvara men

befintliga kommunala tolkförmed-det förutsättningarsaknas bedriva aktu- emotatt
lingar och offentliga arbetsförmedlingarell verksamhet hela landet. finnsi I rapporten
grund den rättsosäkerhet blir följ-förslag till ändringar berörda regel- aväven somav
den nämnda oklarheter. tillsam-Dettaverk. Förslaget med detmotiveras inte avatt

med den kommunala tolkförmed-skall eller konkurrensproblemuppstå jävs- mans
lingsverksamhetens rättsliga ställning kantill följd myndighet tillsynutövarattav en
skapa ytterligare konkurrensproblem.aktörer myndighetens konkur-över ärsom

Konkurrensverket har skrivelse DnriVidare framhålls principenrenter. attom
till och1275/96 Närings-regeringentillsyns- respektive affärsverksamheten bör

handelsdepartementet februaribörjanidrivas organisatoriskt åtskilda för und- avatt
föreslagit särskilddet tillsättsi årvika korssubventionering. ut-att en

redning uppgiftmed analyseranärmareatt
förhållandena tolk-marknaden för och

Invandrarpolitik huvudsyfte medöversättningstjänster. Ett
utredningen frambör ochatt ta ett nyttvara
marknadsanpassat regelverk området.Marknadsanpassat för tolkningregelsystem

Konkurrensverket ochatt ettanser nytt
marknadsanpassat regelsystem för tolk- och Konsumentfrågoröversättningsverksamhet skulle underlätta
etablering företag. tolkverk-Inomav nya

riktlinjer12 kan upphävassamheten medför oklara bestämmelser att
företags etableringprivata och verksamhet Konsumentverket anför riktlinjer12att av

försvåras. Konkurrensverket har fått totalt 47 dvs. kanmånga procent upphävas25ca
klagomål detta område bl.a. hand- redan under med hänvisning till1997som nya
lar den oklara definitionen begrep- domstolsbeslut, ändrad lagstiftning, EU-om av nya

arbetstagare. medför bl.a.Det regler, standarder, samordning medosä-pet en nya an-
kerhet tillämpningLOU:s anslutning drai myndigheter konsumentområdetom
till myndigheter uppdrag till tolkar. behovet förenklingar.att ger samt av
Justitieombudsmannen har beslut deni Konsumentverket också hardeett attuppger
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följdAS-sidor. Tillform checklista för rymdesinterna rutiner år 80i 1991 avav en
började författningstexten svällariktlinjearbetet enligt marknadsföringslagen, EES-avtalet

dagsyfte viktiga faktorer under ochi år i 950påminna 1992 änupptaratt merom som
införlivarbör beaktas regelarbetet, bl.a. konsekvens- AS-sidor, cirkai 900varav gemen-

de vikti-frågan informa- skapsbestämmelser.analyser och huruvida Detta visar atten
regel-alltför för för begränsningtionsskyldighet kan bli belastande insatsernagaste en av

mängden gemenskapsnivå,småföretagen. måste göras
fattas för-och gemenskapsbeslutinnan som

införa flera be-pliktar medlemsstaterna att
Inspektionenstämmelser. iagerar gemen-

det förskapsarbetet med ögonen.
ihop till miljöhalkFemton förslagar en förändring skulle kunnaEn övervä-som

berör deföreslå gemenskapsnivåNaturvårdsverket anför föl-i sitt remissvar attgas
ämneslistor redovisar de kemiskamiljölagstiftningenjande. lät-För äm-göraatt som

klassificerade gemenska-överblicka och tillämpa samordnas inomärtare att nen som
skall klassificeras ochbestämmelserna och hur deden centrala miljölagstift-i pen anger

märkas. meddelas för närvarandeolika lagar miljöbalk. Miljöbal- Listornaningens i en
EU-direktiv. motsvarandeken kraftträda den Dei januari1 1999. genomavses

omfattarsvenska bestämmelserna 672 A5-
Kemikalieinspek-sidor författningstext frånRegelförenkling samordning möjligäroch

frånoch AS-sidor Sprängämnes-farliga kemiskanär gäller ämnen tionen 277det
inspektionen. ämneslistornaOm åtminstoneKemikalieinspektionen konstaterar att reg-

meddelades form EG-förord-ställeti ilerna skillnad mellan och avinte smånågongör
myndighetensskulle varderaningarföretag. reglerDäremot många såärstora

författningsvolym minska Mot-avsevärt.konstruerade för-de innebär lättnader iatt
svarande skulle gälla alla andra medlems-ipliktelserna produktvolymen liten.när är
länder.Kemikalieinspektionen denatt storaanser

Särskilt för den vill ke-mängden regler omständighetär sär- exporterasomsomen
medlemsländermiska produkter till andraskilt försvårar tillväxtförutsättningarna för

lättnadskulle det innebära avsevärdsmåföretag. Regelmängden bör minskas där atten
behöva efterforska de nationellakan syftet med reglerna ef- aldrigså göras utan att

ämneslistorna medlemsstat. Möjlig-del regelmassan i varjeEntersättes. utgörsstor av
direkt direktivtextenhetenlistor hur enskilda skall klas- stårämnen attav om

dag ochsificeras naturligtvis redanoch märkas. listor i såDessa göröppenär snarast
naturligtvis företag medtill stöd för småföretagen Detmåste stora resurser.annarssom

möjlighe-däremot sannolikt denskaffa motsvarande information från inteär attannat
småföretag.håll. därför betydande utnyttjas så mångaDet svårt iär tenatt av

omfattning sakinformationminska den förändring gäller möjligliknandesom En sam-
finns reglerna.i Kemikalieinspektionen ochordning mellan

Sprängämnesinspektionen.skulle regler finns Sprängäm-AttDäremot mångasom
ämneslistorhåll samordnas lättare nesinspektionenkunna de blir tvingasså utatt ge

Kemikalieinspek-medhitta och använda. Reglerna Kemikalie-i ämnenatt somsamma
erforder-beror den harinspektionens författningssamling, KIFS, tionen att ensam

83



SOU 1997:186

liga bemyndiganden fråga de brand-i om
farliga och explosiva egenskaperna. för-Ett

färre regler, kräverintesta steg mot som
beslut gemenskapsnivå, kunde attvara

formellt samordna regelgivningenäven om
de båda områdena. Somämnen en ser-

till företagen tillhandahåller Kemikalie-vice
inspektionen redan dag uppgifternai om
brand- och explosionsfarliga egenskaper i sin
författningssamling.

Avslutningsvis konstaterar Kemikalie-
inspektionen myndighetens avgifter äratt
kopplade till volym sådant sättett att
småföretagen drabbasinte orättvist.

Avgifter till produktregistret

Industrifårbundet upplever avgiften tillatt
Kemikalieinspektionens produktregister bör

då den differentierad fö-tillinteöver ärses
storlek och heller alltidinteretagets upp-

levs relation till den frånistå insats görssom
myndighetens sida.
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Hearingen öppnas företagare olika sammanhang.i 5 000 reg-
ler ungefär och där finns dånågonstansCamille Forslund
småföretagaren och tittar alla dessaJag sammankallande Avreglerings-iär motupp
regler.Småföretagsdelegationen.inomgruppen

kanJag undvikainte ordetinnan jagAvregleringar område arbetar med.är gerett
här inledningsvis och berätta kompisharVi också jobbar med om enen grupp som

har. bergssprängare.jag Han harHankompetensutveckling ärför företagare. harVi
hållit verksamheti sin och bedrivit före-jobbar med tillgänglighet ochen grupp som

berättadei 25 Han förår.information migoch stöd för företagare. närhar tagVi att
han började fick han ungefär halv-jobbar ägnamed riskkapital och enen grupp som

dagentimme uppfyllai genomsnitthar jobbar med social eko- om atten grupp som
regler, bestämmelser godkännanden,ochnomi nätverking mellan företag. att

halvtimmeintyg dagen gicklämnarInnan jag ordet till Christer etc.,över en om
dag berättar hanåt. I det dagar halvavissaPetersson, ärprogramledare för dagen,ärsom

tiden polisstationengår sittavill sak. Delegationenjag har kallatsäga som atten
och det skriftliga god-intygettill hearing. väntakommerTermen från USA, atten
känt. förfarandeVarje för honom smälladär hearing betyder utfrågning i atten en ett
bort bergknalle, liten, ungefärvill komma ärfram tillämne en sammasom man san-
procedur Skanska igångnärningen Och det sätterdetprecis somär ärom. som
Hallandsåsen. Ungefär upplever han det.sådelegationens med denna hearing.mening

Tre dagentimmar i genomsnitt gårutfrågarna,Ni publiken, ochni i därförär om
uppfylla regelverket.åt bara läggerJagmedverkan oerhört viktig och väl-är attvi ärer

detta litet tankegången,idigt glada och det varit så ettin- som mementoattse stort
liten bild verkligheten och med dettaför denna hearing. Och delegatio-vi i en urtresse

har Rekke,Lars statssekreterare, Närings-kommer använda den debattnen att oss av
departementet. får inleda.Du godVar såframvi ska hållas här dag.iser emot som

Christer Petersson Rek/aeLars
Tack, Christer heter TackPettersson mycket. hålleroch så Jag med Camillejag Fors-är
ekonomijournalist tillika lund detden roligtmå jag deti såsäga är ärattom att attse
här församlingen också småföretagare. har ställt härmånga dagMitt denisom upp
uppdrag blir här till här hearingen,frågor, utfrågningen Småföre-att attse era era som
funderingar, tankegångar kring tagsdelegationendet anordnar och berera som att

dagens avreglering och förenkling tacka ChristerDig också.är Jag detnärtema, tror att
förutsättningar för småföretagare gäller sådanai sprängningsinsatser kanskesåav

Sverige, det blir väl belyst detknutarna klokt ibland lägga ned lite tidär iatt attvar
sitter ytterligare förväg ochså drabbasinte överraskningar.uppmaningetc. etc. en av
till tillfället vill föraktiv det förstautnyttja Jag Småföretags-i sägaatter att vara att
detta. delegationen statlig utredningär en som re-

lär finnas,Det ungefär tillsatte förrajag, geringen med syftet5 000 årettror reg- att
ler, förordningar, förutsättningar arbeta frågor,eller direk- med komma med förslag som

påverkartiv direkt eller skallindirekt de och medelstora företa-små- småsom gynna
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liknande.folkhälsomål och Dethälsomål,Regelför-olikautveckling på sätt.gens
till hindrasyftarreglerfinns ocksåviktigavregleringenkling och ingår attsomsom en

och lik-konkurrenssnedvridningdetdel delegationens Det inteinsatser.i är aven
nande.område.viktigt Somdetenda är ettmen

harsakensliggerfrågan idet också Detnämnde närCamille så är attnatur manom
ocksådärmedföljerregelsystem,sådantinformations- såföretagsutvecklingsfrågor, ett

och dettillsynsskyldighet förvissfrågor statenenm.m.
hosarbeteadministrativtföljertill frågan visstskall hålladå ävenmigOm jag ettom

uppfylla de härkunnaförföretagenväldigtvillregelförenklingar jag gärna att reg-
förklartviktigt haväldigtutgångspunkter lerna.de Detnågonting är attnämna om

syftetutgångspunkterna.de här Menviljahar för sig ärinsatserregeringen göraattsom
existerande regelsystemettill detområdet.det härförbättringar Denoch attatt se

för dekonkurrensnackdelinnebärföreta-deutgångspunkten inteförsta småär enatt
företagen.admi-mycket mindrealltid har smånästangen

Även sakin-regelsystemensochreglernasföretagen.de Detnistrativa än störreresurser
då det inehållnaturligt. Så måste ärkonstigt ävenöver,inteär mensesutan snarare

konkurrens-den härförväsentligtallt justdetalltidkommer det säkert är attatt vara -
företa-definnsnackdelen smålitet företagspeciella meddetdet är genomett somsom

dejämförelse medspeciella karaktär imindre.de administrativa är gensresursernaatt
undanröjas.kanmycketallmänhetföretagen har iDe storastora

utomordent-dethar Regeringenregelsystemen.lättare hantera Man som enseratt
Småföre-uppgift arbetetviktigligtanlitaanställa ellermöjligheter expertis att somatt

utför, successivttagsdelegationenproblem. haruppkommandeför lösa Det nusomatt
och bere-bearbetasförankras,hållerdenallmänhet.småföretag Dettaiinte är att

fullföljaskanRegeringskansliet,dasför iutgångspunktenviktigaste regeringen ettatt
för- brakantill regelsystemetfaktiskt vill sätt.attse

sakerskulle viljakonkurrensnackdel de någraJagdennaändras nämnaså somatt
för-och därhärmed dettill delvis haroch detill nackdelföretagen görasmå större att

de viktigastebättringar Ettförsvinnaeller helstfördel, kan minska väg.är av
lik-Småföretagsdelegationen,därhand områdenaförstafråganalltså iinteDet är om

framfört mycketharandra,ekonomiskainnebärinföra regler mångaatt somatt som
sjuklöneperioden ochhar gälltskarp kritiksamhälletexempelvis frånförs över,resurser

lagtharlängd. regeringendesstill de Därföretagen,eller ifrån de små. ettnustora
uklöneperiodenåterställerdärförslagminska konkur-Förstahandsuppgiften är manatt

alla kangamlatill den Jagnämnde. nivån.rensnackdelen jag just tror varasom
funnitbra hardetde reglerutgångspunkt ärEn överensär attattatt omannan

den.förkortaför kunnasyfte.harallmänhet Definns i är attett utrymmeettsom
diskute-också harfrågaallmänhet.försvåra Entill för iinte största somannanatt

gällerSmåföretagsdelegationen möj-fått de effekterna.fall ideSedan har i många rats
företagen.F-skattsedel förlighetenrespekteras.naturligtvishar skareglerDe att

tillförslagfinns detdär vissaOcksåregelsystemfinnsDet ettatt t.ex. nuavsersom
också vidarefrågan beredsochförbättringardenbedrivasnäringsverksamhet kan så att

det skaSyftetRiksskatteverket.bl.a.sociala mål,medkonflikt ikommer äriinte att
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bli lättare F-skattsedel eller hela den här delen. detNu uppdelaträttare påatt ärsagt
de onödiga hindren för ÄrF-skattse- mängd olika. du till tankepositivatt att en en

del ska bort. vid hos där dittregistrering PRV,tas att t.ex.
vill slutligenJag har bolagregeringen medregistreras och alltingnämna så-att namn

tillsatt utredning med syfte dant, det samtidigt utfärdas därifrånöver F-en att se en
stoppreglerna för småföretag. Mycket tyder skattsedel och skaövriga administra-säga

falli dessamånga tillstånd.tivaävenatt man utan reg-
ler kan syftena bakom dettauppnå kontaktEn hela paketet handen.isystem - -

förhindra otillbörliga skattevinster.att
Jag har lästinte artikelni Re/ekei Larsvet om en

IndustriDagens där harnäringsministern Det naturligtvisgår inte sägaatt att man
angående de förslagintervjuats har till sådant förslag.negativ Detär ärta-som ett

fram här Småföretagsdelegationengits i och naturligtvis inom områden väldigtmånga
syftar till förbättra området viktigtinom försöker etablera därsom att att man system

för dagens diskussion regelförenklingar kan arbeta med kontakt. gällerDetman en-
s.k. där tycker kan harjag bara förni småföretaginte naturligtvissäga attman utan-
fått snabb reaktion, reaktion förpositiv företag och för enskilda,även såen stora att

de förslagmånga har lämnats. långt möjligt detta mål.strävaav som som mot
förstår dagensJag fullt till-inte detJag väldigt viktigt deäratt utsvar tror att myn-

godoser alla de synpunkter har funnits digheter har vidtar utomordentligtsom som
tycker skall hållajag ni deti minnet starka för förbättrainsatser samverkan.men att att

här mycket snabb reaktion nyli- det här frågaFör samverkan. Attärvar en en om
inlämnade förslag. etablerar samverkanssystemgen görman attsom

Sammanfattningsvis småföretags- och det blir praktiskt möjligt dithänär nåatt att
regelförenklingsfrågor mycket prioriterad ska kunna ha kontakt med myndig-en man en
uppgift för hoppasregeringen. Jag också heterna. detJag där svårigheternaäratt tror som
dagens hearing ska bättre ligger. har detVi svenskai samhället liksomännuettge un-
derlag för fortsattaden diskussionen mel- alla andra samhälleni sektorsorgan ärsom
lan Regeringskansliet och Småföretags- och område, det gäl-sittexperter var en
delegationen det gäller regelförenklings- ler då till ståndnär samverkan.störreatt en
arbetet. skulle hälsa medJag tillfredsställelsestor

kanNi övertygade regeringen mycket förbättradvara attom att man genom en sam-
fäster mycket avseende vid Småföre- verkan dithän det blirnår praktiskt möj-stort att
tagsdelegationens arbete ligt genomföra där det räckeratt ett system

med "en kontakt. har goda förhopp-Jag
Christer Petersson dettaningar om
Tack härDet problem bara detinteär närett

duJag kan med längeinte gäller tillståndså eller tillregistreringvet att vara att
själv. kort frågaBara punkt du själv stånd företag. harVi problemen en ettav samma
pekar F-skattsedelfrågan. finnsDet det gäller de regionalpolitiska och lik-när-
också tanke det bara skall behövas nande insatser iatt gören en statensom utsatta re-
kontakt med myndig/Jet för det finnsgioner mängd olika aktörer.en att starta ett en-
företag, det skattefrågan löst,registrerat, Också här det värde kanär stortav om man
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Avreglering tillväxt,för syssel-sådan det räcker meduppnå situation atten
sättning och välfärdkontakt.en

kan bedömaJag rakinte PRV Kjell- Olof Feldtarm om
det lämpligaste hålla kon-iär organet att Camille Forslund har bett mig såatt vara

takten företag får väl Carl-Detnär startas. konkret möjligt och inte i någrasvävasom ut
Anders kanske utveckla förefal-Detsenare. allmänna samhällsekonomiska betraktelser.
ler emellertid ganska naturligt skullePRVatt ändå börja medJag principiellamåste några
kunna ha sådan vidgad uppgift eftersomen synpunkter det har före-jagämne som
det dit vänder första hand.sig i Detär man lagts. Rekke påpekade det förLars ochi sig

först krävs registrering någotärsom en självklaraav regleringar behövs och hanatt
slag vill etablera aktiebolag ellerom ettman kunde ha tillagt hel del regleringar äratt en

handelsbolag.ett bidrar till tillväxten ochnyttiga, sysselsätt-
mycketJag till den inriktningenpositivär kan allmäntningen. Man det dettasäga äratt

och kan försäkra dettajag äratt ut-en skapar lag och ordningav marknads-isom en
förgångspunkterna arbete.regeringens ekonomi: avtalstrygghet, konkurslagstift-

konkurrenslagstiftningen,ningen, egen-
Christer Petersson domsskydd osv.

uppfattaDet måste positivman som skaen re- diskussionenDessutom inriktas i
aktion kanske utlöser aktivitet också.som första hand de mindre företagens förhållan-

den.
Rek/aeLars finnshär fällaMen bör und-en som man

den har redan utlöst aktivitet.Ja, Regeringen vika vill regelsystemin Vi våraatt att
direktiv till myndigheternai sina priorite- ska det lätt företag, bligöra att starta att ett

den här samverkansaspekten.just Manrar småföretag. vill väl också företagMen vi att
ska komma ihåg det räcker inteatt att skaman kunna bli företag. och dåDåväxa, stora

ska ha den härPRV uppgiften. Detsäger att föreslås regler ensidigt fö-småsom gynnar
finnasockså förutsättningar förmåste att med lägre arbetsgivaravgifter ellerretag -ska kunna utföra den.PRV dettaDet är anställningsskyddsom företag medisämre ett

arbetar med. antal anställda. kanmaximerat Det vara
det kan också blii Mengynnsamt starten.

Christer Petersson hinder för kostnadernaväxt närett tar ett-ska raskt vidareVi och handlar det dånu företageteller hamnar ochsprång i nytten
avreglering, välfärd, sysselsättning ochom ansvarsförhållande till de anställda.strängare

tillväxt. Kjell-Olof Feldt välkommen. Din här viktigt eftersom det finnsDet såär
detta, vikten avreglering och desssyn av naturliga hinder för småföretagsmånga ett

möjliga effekter, godsåvar tillväxt. företagarenEtt är entreprenörens-
krav oberoende utomstående,av egen
personlig överblick och kontroll hans/av
hennes skapelse. kräverOm tillskottväxt av
riskkapital utifrån betyder det infly-externt
tande. betyder arbetsledareOm växt att

hotas överblicken och kontrol-måste intas
len. kan företagetDessutom inte växa över
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konkur-upphandlare, producenterhans ipersonliga kompetensägarens attutan som
rensmarknader och arbetsgivare,minskar.inflytande och kontroll t.ex.som

agerandet blir,lönepolitik. härDetsåledes konstigt sinviaDet inte mångaär om
ochden offentliga maktenutflödedensmåföretag Meni växten.stannar sven- som av

regel-del detbeskattningsmakten,företagsstrukturen ändåska såär extrem en avpass av
leva med.företagen harinternationell jämförelsei måste attsystematt somen

tänkteutgångspunkternaMed de härspeciellt till- jagfråga inte vårt ärsystemoss om
avregleringarbehovetföretag skulle diskuteraväxthämmande. 400Av 000 treavca

domine-områden där offentligasakna anställda, dvs. ingrepp är300 000närmare vara
frekventa: skattesystemet,rande eller mycketenmansföretag.

Åtskil- offentliga sek-denarbetsmarknadensynpunkt.Ytterligare principiell samten
andrafinns naturligtvisförbetydelse Det mångaliga studier visar störst torn.att upp-

förtjänar disku-småföretag avregleringssystemlivskraften hos harkomsten och attsom
förhoppningsvis skekanlever iallmänna näringsklimat Detdet senareteras.man

bettidag. harmöjlig- inlägg migföretagskultur, MenExistensen att varamanav en
det krävermöjligt ochsmåfö- konkretnätverk med andraheterna arbeta såi i ensom

koncentrationstorföretag oftarelationen till de viss ämnet.retag, man
liknandeleverantörberoendeär m mav som

sällaneller mycketlite diffusa ting intesom
politiska planet.kan hanteras det SKATTER

eller kom-eller landstingetsMen beträder det härMed bävan jag svårastatens viss
ocksåagerande bidrar naturligtvis i fläck-heltområdet. Själv har intejagmunens ett

klimatet för både ochhög grad till små gäller hante-fritt förflutet detstora när statens
företagarna upple-företag. Regleringar företagsamhet.skattsom ring av

diskriminerande, godtyckliga eller ochskattereform detEfter går iårssom 1991ver
dåligt klimat detsvårtolkade skapar företags-den svenskaför hävdaett sig- attatt

företagsamhet,värdesätterallmänna inte beskattningen relativt interna-är gynnsam,
förstår dess betydelse, visainte för de s.k. skatte-tionellt med undantagattgenom sett

ellermisstänksamhetnonchalans, öppen frågan det gällerparadiscn. små-Men är om
det handlingenfientlighet. härOBS är egenföretagaren blirföretagen.att För summan

näringslivsvänligt tal värl-räknas. Allt i egenavgifter allmän-inkomstskatt och isom av
regleringsbesluten talarhjälperden inte resultat.företagetshet uppåt 70om procent av

språk. kan tilläggas regle-Det bolagsformföretagetden driveratt Ochannat iett som
kanske negativaringar, i sig inte såär fåmansbolags-med den s.k.har kämpasom att

bli skadligaeller kanpositiva, för företagaren/ägarenbeskattningen,t reg-om0 m som
det sker medändras ofta, särskiltlerna utfall.ungefärom sammager

och där-varsel. skapar osäkerhetkort Det beskattningenför den härMotiven är
ofrånkomligadenmed risker ovanpå skall beskattasföretagarinkomster intenya att

affärsrisken. harlägre löneinkomster. Dessutomän man
Offentliga påverkar också närings- möjlighet skat-företagsformer viai vissaorgan att

de uppträder ekonomiskaklimatet när förmögen-byggatefria fonderingarsom upp en
aktörer marknadsekonomini befriadtill löntagarenshetupp- isom är- motsatssom

och projekt-köpare tjänster, tills denförmögenhetsskatt dessfrånsomvarorav avytt-
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eller andra blirpå förasprivata avkall skattemoralvägar ochägarensras utan att ge
egendom. småföretagarerättvisa. För likvi-många är

hurMen det ditetenrättvisan i långt ochän akutstörreman ser ett mer pro-
här sammanhanget det ändå blem avkastningensvårt det kapitalär änatt man
hävda skattesystemvårt innehåller Småföretagarennågra harin. bara kun-inteatt satt
särskilda stimulantia för folk bli företa- der kan betalare. harStatentrögaatt som vara

dåDet bara konsekvensinte reglernaär inbetalning skatter,gare. en av genom om av
inkomstskatter och sociala avgifter särskilt allvarligt försämratatt tar en momsen,

del den behållna inkomsten. kan- likviditetslägetEn företagen.i Statens oviljastor av att
ske lika viktig faktorminst ha enda krona skattebetalarnasär att statens en av pengar
ambition förhindra skattefusk och skat- enda dag utlånad till näringslivet kanatt en
teplanering lett till krångligt och, vill möjligen förståsjag läge dåi själv be-ett ett staten

snålt regelsystempåstå, hanteringen finner likviditetskris.sig i med degör Mensom en
självdeklaration och skattebetalning till starkt förbättrade statsfinanserav som man nu
mödosamt och dyrbart arbete räknar med borde den här hållningengirigaett som

småföretagare klarar själva. Och kunna vändas till förståelse för före-störreantag-som
ligen får åtskilliga företagar-sina likviditetsproblem.att ge upp tagens
planer, ibland försöka. tidigareJag det finns antalutan att ens sa att ett na-

Det efter förenk-många turliga hinder förär småföretagens tillväxt,som ropar att
lingar företagsbeskattningen. Och ofta åtskilliga kanske helt enkelt villinteav växa.
lovas det också sådant ska ske.något förMen de villMen föroch deatt växasom som

erfarenhetmin detmig inte volymmässigt villsäger är investeraväxaatt utan att t.ex.
möjligt uppnå påtaglig för-någon utvecklingi produkter finnssina ka-att mer av ett
enkling vi pitalbehov. Ofta det frågautan att accepterar att utrymmet ses som atten om
för skatteundandragande ökar. kon- skaffaDet fram s.k. riskkapital, dvs. människorär
trollbehovet, kombination medi de- eller bereddainstitutioner ärytterst som att satsa
taljerade villkor för de skattelättnader enskilda företag. föri Men mångaman pengar
ändå vill bevilja, skapar krånglet. Sta- småföretag detjag inte någonärsom tror att att-

benägenhet företagarevarje raktiv förlorar oberoen-tens utvägatt se som men man-
potentiell skattebedragare också de det och friheteni inblandning skötaen syns att utan

försvårade villkor beviljandet företag.sittsom omger av
F-skattesedel. Lättnader härvidlag det skäletAv borde de skattemässigamöj-samt ett
snabbt genomförande den utlovade ligheterna ackumulera kapital företagiav re- att
formeringen fåmansbolagsreglerna skulle förbättras. Särskilt gäller det nystartade fö-av
hjälpa hel del. allmänhet och tjänsteföretagi ien retag syn-

Naturligtvis skulle flera de här proble- nerhet. borde kreativitetenHär blomstraav
mildras skatter och avgifter kunde vad gäller de tekniska lösningarna.men om

sänkas. detMen fall skemåste i generellt.så Slutligen, tal skatter, tycker jagom att
Speciallösningar för kategori kallas ska småföretagarna allvar denären som man ta
företagare skapar problem, förutom de från bidrag deavstårsäger igärnanya att att om
det skulle leda till svårhanterlig debatt utbyte kunde bättre skattevillkor. harDeten

skattesystem.rättvisan i vårt bakgrund oviljan inom samma som att ta
Men reformer borde kunnatvå kapital. Bidragen förbinds med vill-externtgenom-

91



1997:186SOU

arbetskraftenutbytbaraoch lättföre- homogenastrideroch regleringarkor motsom
realistisk.längresjälv.skötatagandets grundidé intesigatt-

Ändå medkanskekunde signöjaman
svenskdetkonstaterande sådetta attvoreom

ARBETSMARKNADEN det harväl.arbetsmarknad fungerade Men
ska-Lönebildningenlänge.den inte gjortsvenskadenregleringarnaDebatten om

infla-skadlighögstpade under årmångapolitiskaoch denarbetsmarknaden hetgår en
sysselsätt-ökatharnäringslivet sinintetion,strids-tydlig.polariseringen Denär stora
och idag1970-taletsedan börjanningförkonsekvensergäller regleringarnasfrågan av

deltillmassarbetslöshetråderelleravregleringSkullearbetslösheten. storsomenen
kan hävasdvs.strukturcll, inteanställaviljaföretagensomreglering öka är omensatt

deeftersomarbetskraft ökar,efterfråganfinnsdetska inteDet sägas attgenast
förellerkvalificerararbetssökande inte ärskullebelägg förteoretiskabra sånågra att

buds.tillarbetsuppgifterför de stårdyraställasändåfrågan inteske. Men måste somom
anpassningsför-rörlighet,Flexibilitet,el-legitimitetförloratdel regleringar sinen

refor-för denrubrikordenblivitharmågarationalitetekonomiskaler åtminstone sin
ha.borde Enarbetsmarknadmerade Sverigeskett,de förändringar imed hänsyn till som

krä-hävda detdå långtdel går såoch makt-strukturnäringslivets i attattsom
arbets-regleringarslopandet allaarbetsmarknaden.förhållandena De avverstat-

kol-inklusive lönesättning viamarknaden,utsträckninghar gjortsliga iingreppen stor
lektivavtal.enskildedenutifrån föreställningen motatt

realis-dethär tordeAlla inteinse ärfackligaoch hans organisationlöntagaren att
för-samhälledemokratiskttiskt. Att ifinan-med starkantal företag,står ettstoraett

fackligt,människorbjuda sigorganiserapersonalstyrka därochsiell ställning in- atten
otänk-lönepolitik,kollektivdriva ärandra indivi-bytasdivider lätt kan att enmotut
regle-flesta tordeOch debart.der. att enanse

anställdarbetsgivareförhållandetringanställ-präglar lagenDet synsättet avom -
för-skaanställningBeslutbehövs.bärningsskydd las. Arbetsgivaren nästan varaom

föransvarstagandemedanställningsbeslut. Och störrevidall risk misstag i ar-ettenat
företagsekonomiskaandrabetsgivarenhänsyn till änturordningsreglerna ingentar

be-medvetandeska skebeslut. De ideras anställ-baraindividernas egenskaper, attom
vidmänniskors villkor islutenkollektiv- avgörLikaså kanningstid. me-säga attman

socialt.ekonomiskt ochning,arbetskraften ho-frånavtalen utgår äratt
oroande ellerdetDärför åtminstoneharalla företag äroch i principattmogen

saken,tankeväckande, hur änbetalningsförmåga. man sersamma
arbetsmarknadsvenskväxande delkretsen be-den härjag iJag inte att aventror att

radutanför regleringarna.helt Enbörjar ståvarför det härutveckla intehöver närmare
säljareochmellan köpareuppgörelserarbets-svenskdelgällerlängre avstor aven

anställningsför-innehållerarbete inte någotnäringslivet där deden delmarknad. I av
underleverantörskont-hållande. Manföretagen görkommajobben är ettväntas var-nya

före-anställd blirstället fördvs.rakt, iförstarka. Ochfinansielltellerken manstora
el-projektutförareellerkonsultof-ochbådeverksamheter, i privatmånga tagare som

finns ocksåliknande. mångaler Detnågotdenföreställningenfentlig sektor, är om
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andra former: projektanställning, Statsmakterna ska3 lö-inte intervenera iprovan-
ställning, vikariat eller arbete kontrakt neförhandlingar. erfarenheternaDet visarutan

jobbar från tidigare försök. förfogarMensvart.man staten-
det kan regleringa- har bety-På instrumentsättet säga överatt ett storman som

bidrar till uppkomsten småföre- fördelse lönebildningen. Nivånrna av nya ar-
det fall detsker bakvända betslöshetsersättningen, dagpenningen,Men i såtag.

för undgå regleringarna. Och det detsamma fastställdsättet äratt statensom en av-
kanske ändå antyder regleringarna minimilön. således baraDet inteäratt spe- en
lar roll för viljan frågaanställa social hur högt eller lågt denviss männis- sättsatten
kor. också lönepolitiskt och satnhälls-utan ett

Ävende kostnader och det risk- ekonomiskt avgörande. detMin är ärtro att om
tagande lag och kollektivavtal skapar demonstrera den insik-inopportunt attsom
för arbetsgivare framför allt har den kon- bör ha klart för fack-desigtenen attman
sekvensen egenföretagare förblir liga krav återställaremånga organisationernasatt

det, dvs. arbets- det här området framför allt dik-just inte in i äventar steget
givarrollen. fallskulle derasDet hålleri så åtmins- intresseteras att statenvara av av

del förklaringen till den minimilön de behöverintetone en av opro- uppe en som
portionerligt företagandelen offra förhandlingsutrymme förstora utan attan- upp-
ställda Sverige.i nå.

Därför borde avreglering arbets-viss Kanske fjärdeen 4 också punkt. Nämli-av en
marknaden kunna både medmotiveras vaksamhet regleringar. Enmotgen nya
sysselsättningsargumentet och med behovet sådan tycks lagstiftningväg motvara -lag och ordning denna marknad.även diskriminering handikappade arbets-av iav

mindre regelsystem skulle kunnaEtt strängt livet bevisbördan fördär diskrimine-att
omfattas fler, med andra ord. har läggs arbetsgi-av ring inte påägt rum

områden viktiga.Fe kan högst behjär-Deär ettvaren. synas vara
1 borgerliga för-gjorde ändamål. refor-Den regeringen Men måstetansvärten nog

siktig uppluckring turordningsregler- det här slaget analyseras ocksåav mer av
s.k. nyckelpersoner skulle kunna med hänsyn till vad det betyder förtvåna sys--

undantas. reformbeskedliga selsättningen allmänhetDenna och handikap-åter- i
ställdes socialdemokraterna. pade synnerhet. Förslageti sittär sättav

återåterställare rekommenderas. tidstypiskt. framEn Rättigheter skall tvingas
lagar och sanktioner stället förvia i att2 Möjligheterna till anställning tidviss

stimulans och samarbete.viauppnåshar utvidgats. bordeDet iett stegvara
riktning. rättsläget verkar oklartMenrätt

efter den skiljedom målarfackets avtali
OFFENTLIGSEKTORförklarat visstidsanställningsom som

oförenlig med det existerande kollektiv- område ska fattaDet jagär ett stort men
avtalet. det fråga typisk kort och koncentreraHär den delmig migär om en av
småföretagsbransch kan den offentliga verksamheten har direktinte utnytt-som som

friare anställningsformer. Alltså borde marknadskontakt med det privata närings-
med det rådande livet.inte nöja sig rätts-staten

läget. offent-Till näringsklimat hörett gott att
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bestridamyndigheter kontakter med heter med lagens hjälpliga i sina nä- ettatt
be-regelvidrigt upphandlingsförfaranderingslivet uppträder korrekt och inte ärutnytt-

gränsade. torde tvekaoffentliga maktställning. Dessutom in-Ett mångajar sin exem-
för uppköparepel kommunala bolag i att utmana stormotsatsen, att manen som

medmed subventioneras leva tillsammanskonkurrens privata måste ävenvet att mange-
framtidenkommunen/ägaren begär iinte nå-attnom

skadet sådana regleringaravkastning kapital eller kost- Nu intesitt ärgon ger
förstårnadsfri borgen för upplåningen sådana diskutera här deti såvitt jagärutan

onödigaEftersom det har regleringarbolag. antingenvisat sig svårt äratt somsom
alls bidrar till tillväxt och sysselsättningundvika sådana konstruktioner bör kommu- inte

hämmar tillväxten ochnal affärsverksamhet h begränsas till eller regleringarö t somom-
skad-det tekniska eller marknads- håller tillbaka sysselsättningen, dvs.råden där ärav

ofrånkomligt, liga.skäl naturligt ellermässiga är
vad hadedärför det finns alter- Tack, detinte privata jagnågra säga.attatt var

nativ.
offentliga, Christerexempel där det PeterssonEtt iärannat

bordepekade där detallmänhet regleringar söker områden duDestaten, genom
möjlighet till avregle-skydda affärsverksamhet. kan ha finnas ochMan utrymmeegen

skatte-för förenkling och ändrade reglerhur känslor helst ring,järnvägen. ärvarma som
offsnt-främja området, arbetsmarknaden och dendet felMen tåg-måste sätt attvara

sektorns relation till småföretag. Vailtrafik med regleringar kost- liga äratt stoppa ett
du, för enligt dinnadseffektivt alternativ bussen. kostnaden, meningHär trorsom

dLofta onödiga regler och regleringarhandlar det också hindra Haratt eta- enom
tillxäxt,småföretag. bild vad detta innebär uteblivenblering iavav

sysselsätt-offentlig uteblivet företagande, uteblivenkontaktyta mellan sek-En stor
utebliven välfärd.och näringsliv upphandlingen ning,ärtor av va-

och finns regelverktjänster. Här ett somror
Kjell- Olof Feldtsyftar till fri och hederlig konkurrens. Men
Småföretagsdelegarionen vänligsärskilt det kommunala planet händer det attvar
skicka tillverkatalltför sällan promemoriainte sina miggöratt man egna reg- en av

för Svenska Arbetsgivareföreningen redo-ler, ibland okunskap, ibland att somgynnaav
visade rad skattningar hardet lokala näringslivet eller, ändå, den gjorts ivärre en som

regleringarnas effekkonkurrensutsatta verksamheten. antal länderett avegna
mycke demed korrekt skött upphand- den totala ekonomin, dvs. hurPoängen en
fåttdet drar ned tillväxten. Eftersomling bara det borde leda till jag arvis-inteär att

konkret villbästa affärsmässiga resultatet värde jag inte nigningenstörst att gevara-
sådana teoretiska utflykter,för skattebetalarnas borde ocksåDet in men ompengar.

nel-innebära näringslivet får dels respekt för låg uppskattningarnajag minns sårättatt
dels lan och Studiernaharkommunens ekonomiska rationalitet, 6 BNP.10 procent av

för affärsmässiga både och Eftenomstabila och klara regler Europa i USA.sitt gjorts i
regelrätt,förhållande till de offentliga beslutsfattarna. ovanligtSverige larsjagär tror

för Rekke höll med dig, kan tänkahär borde särskilt viktigt de sigDet så manvara
fall den samhällsekonomskamindre företagen. praktiska möjlig-Deras i varje äratt
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kostnaden skadliga eller onödiga regle- och finns detUSA. Så samband mellanav gra-
ringar Sverige likai andraminst deni regelverkets stränghet och inbland-stor som av
länder där har försökt den här marknadsekonominning i och möjlighe-göraman ty-

uppskattningar. arbetsmarknaden fungera.pen av terna att att
handlarDet alltså mycket det Det detsammainteär sägaom pengar, att attsom vet

det exakt hurgör det ska Sverige ochigöras att
bara har plocka zeeländskin någonatt nya

Christer Petersson eller modell och applicera svenskannan
CNN har nyligen haft arbetsmarknad.reportageserie ödmjukJag denär rätten som
har kvällar. hettegått Den punkten.visst Revi- finns länderDet har försöktsena som
val of Europe Det från olika avregleringar ochsig misslyckats. Detreportagevar
länder. Vilka länder finns ocksåpå lyckade exempel ochär de harväg attsom avreg- en
lera och därmed hade de hypotesen så de har efternämnare strävatgemensam att- -

lyfta förbättra ekonomi.sig, sin Och livet enklare,säga både för företagen ochgöraatt att
denna hadei ranking lista. du faktisktVet också för de enskilda löntagarna.man en

Sverige komvar
Christer Petersson

Kjell- Olof Feldt nämndeDu själv det räcker medinteatt
Om har missförståttjag inte situationen ord diskussionenså i verklighetenväna utan
ligger fortfarande långtvi listan. handling. Skulle du viljamäts priori-nere mot

eller värdera vikten snabbare ochtera av en
Christer Petersson genomtänkt avreglering åtminstonemer
Ja, land beskrevssist. Det allra antal områden berör företag ochsom mest ett som
fundamentalistiskt regelsystem för företag- företagsutveckling.i jämförelseI med annat
samhet. Och det här bilden hur viktig denna fråga, hur avgörandeär ärvar som gavs.
Du inne denna fråga faktisktdet till handlinggårvar attsamma resonemang att
Sverige särskiljer eller litesig ochTror blott vidinte ordär extremt. stannar
du den här bilden stämmeratt

Kjell- Olof Feldt
Kjell- Olof Feldt Det snabbast och detgår kanskesom som

svenskarVi tycker alltid blir ändå relativtvi enklast, det skatter.orätt- Detär äratt
behandladevist det fotboll ellerantingen snabbastgår och det faktisktär integöra äratt

ekonomi. kan här,Jag det förfärligt.så går visa såsäga att
de länder har bättrei bereddOmVästeuropa någraäratt som man att acceptera att

ekonomisk utveckling andra, framför allt kommer slinkaän igenom någranätetatt -
har fått ned arbetslösheten, de länder kommer missbruka då detär gårattsom systemet -
har avreglerat, framför allt arbetsmarknaden. ganska enkelt antal skat-ingrepp igöraatt ett

del har detEn gjort förjag inte alla andra företag skullesättett som tesystemet som
politiskt möjligt här och kanske upplevasinte kolossal befrielse.är dåMentror som en

borde ha det de ländernavarit heller.i ska medvetnavi antal män-vara att ettom
detMen tvekaningen niskor kanvi Stor- klara helt skatt,är därförsigtarom utan

britannien, Holland, Danmark har alla kontroller.intetre attsom systemetex-
empel eller utomlands till Zeelandgår Nya F-skattsedeln.Ta har lästJag regeringens
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förstallratänkte betakföretag. Stinadå baraden Jagochproposition i sägerämnet att
horisontsmåföretagarensbilden utifrånmyndighetensåvida F-allmänt inte tror geatt

och villkor.reglerska ochmissbrukasskattsedeln kommer så synenatt
skadetden. Nu tvärtom,är mannuman

missbrukar. Kvarbevisa intenästan att man Två berättarföretagareocksåskaproblem. visaManstår att manett
uppdragsgivare. Som Hubendickantal jaghar Stinaett stort

myllankon- konkretaofta till dendet ska hållapekade migså Jagär att man som
valt firma ochharuppdragsgivare. berätta litesult har Man och min omgrann omen

nätverk kon-skattemyn- firmor ochförhållande. kamratersdetta Då minasäger av
och deför du har byggaanställd hållerdu sultföretagdigheterna: Nej, är att upp

där har.Sedan ochuppdragsgivare. ödenbara sitter viäventyrmanen
med denproblemet ändå börjavarandra.med Såoch Men jag måstestångas är av

dvs.handduken,Kjell-Olof Feldt kastademed den här Pro-löst propositionen.inte
undvikavill fundamentalismen.tillbaka till svenska Jag ci-denblemet går äratt man

banaanställnings-maskerar och börjadevilekonom mingångså säga ettatt enatt man
ochförvaltningsrevisorföretagsförhållande. alltsåmedförhållande RRV. Jag ärett

svenskamed denarbetat myckethar
statsförvaltningsmodellen.Christer Petersson

regle-synnerligenväldigt ochSverige ärviljafinnsUppfattar du det genuinatt en
modellenden svenskaharDessutom ettoch avregleringtill förändring rat.

desvenskasärdrag, den styrningenannat av
väldigt obe-medmyndigheternastatliga ettOlof FeldtKjell- tilllederroende Dettatjänstemannastyre. attstatssekreterarenlyssnadeochJa Jag satt harbaramyndigheternasvenska principde i

uppriktiguttryck förhanhär och engav handför sinabetalt över, ta egnaatt omsehand-viljadennavilja. Sedan iomsättsom ochoförvitligtparagrafer. skall i sittDe
önskarfårling, det Menvi jagse. verksamhetenstill dentjänstenit egnaseall framgångSmåföretagsdelegationen i att förbetaltparagrafer och har inte taattde-Näringsdepartementetövertyga attom Rekkevadeller lyssna Larshelhetshänsyn
och brapraktiskabaralösningar inteärras harmonitillväxt,ska skapa ivisäger attpolitisktockså sigvågar taatt anutan man medkonkurrensenlandet eller vinna överproblemet.för detdem det är ärsom FundamentalismenAmerika.Tyskland eller

och denförkrokben Sverige, görsätter att
Christer klaraPetersson industri har sigsvensk svårt motatt

underåterkommerKjell-Olof Feldt och EUmärks iandra länder. Detsenare mermer
skulletänkteförmiddag. exportfrämjandedenna Nu jag länder harhur andraatt nu

bild.ochkan berättaföretagare hjälper demmyndigheterharåtgärder,engesom som
och NilsHubendick så ochNyström, trösklar.Stina Sverigeoch puffar dem övervar

dagHubendickfram. mycketgoda kliv Stina i mycket,harsvenska myndighetersom
erfa-konsultfirma, harbedriver ochkrokadettaäven svårare göraegen attatt arm-

frånrenhet organisationer, framåt.hjälpa företagenstörre senast
ochbygg-, plåt-driverNils företa-Nyström synnerhet deALMI. gäller småiDetta
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försöktehistoria. ska berättaoch knackar jagkommer JagEricssonNär näromgen.
styckennamnändra bolag.undantag, Videt lättare mitt någraärgöraärporten att men

be-arbetar mycket tillsammans.och Vililla företag kommermedjag mittnär som
för hadet stämdeförsöker åstadkomma någonting så är gemensamtatt ett namnoss

ville hasärskilja bolagenoch för såväsentligt svårare. ettatt
tillskrevfun- tillägg med Jagtypexempel den här våraEtt typen egna namn.av

frågade bolagPatentverket och mittdet tyckerdamentalism minajag är omen av
Källskär Konsultkunde heta AB StinaLindstedts lilla verksam-Monikakamrater,

frånkunde särskiljas dåHubendick,företag heterhet. Monika driver ett somsom
Gunilla ellerKällskär Konsultutvecklar verk- Larsson,Hemfrid, företagett ensom

Konsultsälja Källskäroplöjd mark. skasamhet ganska Man osv.
hyvens verk,Patentverketoch städhjälpstjänster ni-barnomsorgstjänster är ettsom

generaldirektörenbra, harosäker tiskt,företags anställda. Monika viåt toppen,var
uppgiftenverkhär, detta hyvensdvs. hämta barn sigbarnomsorgstjänsterna, tog anom

kämpadeärende ochmomsbefriade. skrev då på,dagis, mittHon prövaatt manvar
månader.därfrå-ochlokala Skattemyndigheten i såtill den jag tretror uppeman var

själv till Patentverketeller ringdemomspliktig mångagade den här Jagtjänstenär upp
prövade,aktivitet,daghem Detgånger.Barnomsorgstjänsterinte. är man manvar
osäkerlitetkämpade och kämpademomspliktiga. Manpå.Honinte varvar

besked.skulleärendet låg,ringdefrågade. jagHon många gånger, snartmenmyn-
ungefär fickefter månaderSedanundersökte undersökte, det jagdigheten och 3,5tog

läsa.ganskabeslutet och det Detharhemskt lång tid. Men svårtHon jag svårt attvarsa:
fall tydligt hadeframgick alla alldelesköpt jagharsälja iJagmina tjänster. attett stortatt

fåttfasta avslag.och har mycketbokningssystem jag
för tycktedettycktelokal. jagkostnader och hyr JagJag måstejag sorgesamt,varen

gammalochdet brasälja de härbesked, kan tjäns-jag inte ett somnamnvar
detkonsulträvannars. jag inte är upptaget.vet attterna

fram-tittadefick Monika beslu- iEfter månader jättenoggrantNär jagsånio texten
därför hadedet avslag"Jo det gick det jagfrån lokala skattemyndigheterna: attatt vartet
absolut abso-ordet fel. fårmomsbefriat." Glad ochhär AB AB inte,detOK, ärär satt

tänkafinnasSkandia och lut Kan nitill Telia eller mittlycklig gick hon inte i ett namn.
Källskär Konsulthade skrivit AB Stinadiskussioner hurfortsatte jagsina om man er,

skullehelt fel.Hubendick.till företa- Detskulle utveckla den här Dettjänsten var
och det hadeförst ellervecka fickanställda. efter sistantingenMen så varaengens

tänktdet härbeskedet överklagarhon RSV inte på.jagatt nu
och Djäklar dåringdedetbeslutet. Nitiskt, Jagmåste sätterprövas, vet sa:

dethandläggaren: "Nej,dåfel lokala det sist"det här kan säkert Meninte, savara
skriftligt det.detöverkla-Skattemyndigheten, alltså det går inte, måstemåste vara

ochfick författaRekke promemoriaJagLarsMan inte sägeratt en nygynnasergas.
kan väl beskedetskicka ochsmåföretagen, MenSverige inigång,sätt utan numan sa:

svarade: "Menganska snartparagrafer dem komma Deoch dettittar just sina är
sak-hardet någonkoncentrerar inte, inte gjortsig på. vetman

återstod debaclet medännu.tänkte fortsätta med berätta Dåmin prövningJag att
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kolla Källskär bra förnedrandeeller frågor antalet uppdragsgi-att ettom var namn om
kännerinte. rannsakad, ochMan sigvare. sorgsen

tycker har betalt för eländig.Då jag absolut ha flerMan måste änatt om man en
hjälpa företagarna byta då kan uppdragsgivare.att att namn,

uppmärksammar fråga hur kun-AB Får jag Ericsson månganär att ettman, man er:
fel, lyfta luren och fråga. hade der hade de begynnelsestår Det Telever-i sin En,

snabbat handläggningen högst ket. storföretag har börjatHur många inteavsevärt.upp
hade kunnat börja sakprövningenSå med kund Varför ochkan Annainteman en

börja med uppdragsgivare.gång. Annaen en
Om paragrafernas sidainte stårman

företagarnas sida, ChristerDåså så. Peterssongörutan man
tänker utifrån och företagalla har förstått med kundin Du Duinte ärman som att en
börjar anställd.Sverige,igöra t.o.m. serverar
hyvens mackor för tiden. finnsDet jät-nu

sådana här exempel ärenden Hubendic/etemånga Stinasom
oändlig tid, myndigheter det moderna samhället anställningIsig såägnar ärtar som

det allra livet. har alls detsamma förr hadeåt inre Jag tiden.inte i Dåegnaste ett som
ärende länsstyrelsen livstidsanställning. dag livetIär över- är ettnu som en man en
klagan beslut får bygga till. enda projekt.jag inteett attav

har legat månader länsstyrel-Det vill återknyta till det här med5,5 eländetJagnu
och det olika tänker uppbördsdeklarationer, momsdeklaratio-Manprövas sätt.sen

absolut och snickare betalarinte tusentals kronor tillmig min Jag minsom nen.
heter Kock konsultHasse Jansson, hon deklararerar. kla-Anna varje Jaggångvon som
hjälper och glasmästaren det och ändåmig rita människainte jag äratt som somrar en
heter Pettersson. har hyfsat allmänförstånd. allde-Det ärett

Sedan också de här les för krångligtmåste jag i F-ta tag
skattefrågorna. det riktig Kjell-Olof,För tycker du har otroligtjagär rätten rysare.

har kompisar och helaHär din den fundamentalismjag några Anna Anna i syn som
där och till- ligger den svenska helt undan-sitter Anna Anna, i attsom uppe. staten

med 16-17 andra ungdomar drar all risk vad företagande.gäller Visigsammans som
håller handelshögskolan, förhandsinbetalarprecis preliminärskatt fast inteatt ut

tekniska högskolan Stockholm och Stock- får betalari någon vinst. Vivetens om
holms systemlinjen, hjälpteUniversitet har fått betalt.mig inte Det ärtrots attmoms

projekt utbildade konkurs andra sammanhangi i Ni i200 i såett stort att statensomras.
småföretag informationsteknik, informa- har företräde, och allai trots att staten som
tiosnteknologi och kunskapsdatabas medborgare får frukten duktigti njuta etten av

heter SME-link. företagande.Internet Mångasom av er
försökte tillsammans med fleraoch medmig

uppdragsgivare och nätverks- Christermina mina Peterssonav
konsulter bygga firmor. Tack, får hinner kom-medsmå Stina. Viatt egna se om

F-skattsedel-debaclet, vad handlar det och frågor. Nils NN-Nyström,mentarer
har eget-paket.Jo, Skri- bolagen, god.såett startaom. man var

till lokala skattemyndigheter. Får någraver
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kom facket ochfyraNils Stopp,Nyström gäng stopp
därhär godtarsmåföretagare håller med "Det Detinte.Jag ärär ettsom sa:en

Även turordningsreglerna."försöka kringgåplåt. hartak och fasader jag sättstartat attav
det hållerhar det,och har ochmed kund sedan tagitvuxit Just såjag man uppnuen

detblivit till AD.i80-90-100 avgörasnär attupp var som
hastigast socialdemo-det hadebäst byggbranschen. dag har JagIi så rasat som sex

hemma hoskratiska riksdagsmänoch mig,i Jag jagvi 30. måste sägaär satteattnu nere
Östros förpunkt: långtKjell-Olof Feldt. pratade "Går Nubeundrade Han upp en

skattebrottsenheterbra. Tänk han håller dealldeles utomordentligt inrättaattom
överraskningstillslag.kanhar fortsatt ledare Jagi parti göraatt ett som somvara

detdet kriminella OK.verkar sakna ledare. ärärattmenar om
fande kriminella ochregler och därmed iMenDet ojust ojustaär ge ossge er

tala hurminskat sköterhar har Förövriga sig.Jag att omt.ex. sommomsen an-man
kan period-illa sådana här sakertalet anställda grund byggbranschen justatt vara:av

hadefavör: iseringsfel kompishar fått litenhar ned, En gjortgått så jag momsen.aven
jobb storleksordningen milj.förskott. Såslipper betala rå-i 37jag in i ettmomsennu

månad med be-kade han glidafinns andra företagdetMen 0007 överär attensom
hände då detde får betala talaska Detin iväxa attsom varmomsen momsen.som som

fick straffskattetilläggförskott. ohållbart. hanverkar 750 000Det ett
det rimligt.det kr undrarSedan sjuklönen tycker HurManså äräratt omen

förför jobbskäl dethalv har olika Ommig jagJag i våras gör ettutt.ex. serseger. av
händer då denmiljon, vad dethaft anställda har långtidssjuk- Påvarit5 1 är somsom

miljonen drarskrivna. han vrickade knät illa och därkille jag in 250 iså 000En moms.
skaffar gubbe arbetslönfotbollen.fortfarande borta grund Jag 1,5 årsär caenav

Sociala kostnader drarhär ochfrågar det jag inFörstDå sig, rätt 300 000.ärman
Självmånads- ungefär och skattfrämst har han fått den här 135 110 000.000så

ungefärligt täckningsbidragfår sjukpen- harsjuklönen från sedan hanmig, jag ett
dedet alltsåsjukpenningen betalar På200 000.ning. På jag 20 ärprocent,semes-

företaget detför ska drivaoch det betalar dessutom Omterlön jag gårjag 200 000
riktigt bra för kanprivilegierad frånvaro. verkar mig så jagDet snurrigt. 2-3 procent

själva täckningsbidraget.fyllde och Detandra killenDen vinst30 år natten ver-
idiotiskt skulle hellre hatäljde korvpinnar märkte karhan och Jag ägnatnär satt

stället har försöktpekfingret fickhan Jag mig I jagi åt pengarinte vägen. attatt var
har lärttänka företagetbetala för det också. kan migseriöst jagDär sig satsaman -

vid din läst.begreppet Skomakare bliborde lämpligt meddet någonatt t.ex.vara
smäll,skulle åka motsvarandeform försäkring. Om jagprivatav

jobb för miljon ochKjell-Olof Feldt nämnde också det här skulle jagså göra ett en
felaktigt skullekom- förskötmed turordningsreglerna. har såJag jagett momsenom

för det härbetalapisföretag Malmö. klarade jag gjortDe inte jag 21 000i attnere
de här socialdemokratiskagrund den jobbetdriva företaget Då sägeratt av enor-av
till det kangick riksdagsmännen "Ja,nedgången byggbranschen. De i mig:i menma

dethär. Nej dettänkte, ochkonkurs. just jagDe igen inte så ärstartar varaupp -
här, detbildar kande bästa grabbarna, såDet inte såtvå ärsäger.etttar vara menav
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här det är. dåNär småfö- empel det söndertrasade, högspeciali-påsägerman som
det enda villgjort serade, nitiska svenska statsmaskineriet.ärretagare att att av-

veckla företagssubventionerna. Det exempel myndigheternasojust Ett påär annat
med subventioner olika slag. har sökt nitiskhet detJag myndigheternas förtjusningärav
mål4, för hänga med. demåste Då reglerna. Förslagen förenklingarjag iman egna om
har företag har anställda har regelsystemet Småföretagsdelega-30 jagett som av som
råd tänka det här själv. har har fått:De försla-tionen Nästan ingentingatt som av

anställda, de ligger och dunkar frånen-två kommer myndigheternai själva.gen
taket och har "suck" hinna medinte allting kommer frånNästan olika organisa-atten
och tänka mål4 och sådant. väl-Det ochtioner privatpersoner.är
digt Om vill haojust. vi intesäger att
bidrag, vill ha lägre arbetsgivaravgifter Christeri Petersson
stället. Varför det, det väl häftig svaradeinte De inte.ärta en

borde välDet kunnaregeringenmorot. ta
direkt och Hubendickacceptera Stina

svaradeNej, många inte.
Christer Petersson

HubendickStina pekade traditionen från
Myndigheternas arbete medmyndighetsutövning och utsom mynnar
avregleringden lille företagaren. Myndighe-motner

relativt reglerna relativtmånga,är ärterna Christer Petersson
omfattande och myndighetvarje i sin har försyn svenskaNu några representanter

finnsHär här regler ochvi, vårasäger: är myndigheter och svenska myndigheters ar-
paragrafer ska till de därattsom betese med regelfrågor här framme.nere tänkteJag
följer. enskildVarje myndighet sitt de väldigt kort fårser och redovisaatt var en
regelsystem. där finns företaga-Längst nere här hur deras arbete med avreglering och

regel kan utifrånVarjeren motiveras nå- förenkling och vad har hänt. Tregår som
slags logik. kanonaden därMengon viktiganere Göransoninsatser: Lennart ärsom

blir omfattande. Delar du ocksårätt upp- generaldirektör, Konkurrensverket,vice
fattningen, Nils, det bristenäratt Carl-Anders Ifvarsson,sam- generaldirektör PRV,
ordning viktig. symbolfråga kanEnärsom och Bertil överdirektör,Remaeus, ärsom
då det finns punkt varifrånattvara Arbetarskyddsstyrelsen.m man Lennart Göranson
ska kunna och utveckla företag,starta ett fårdu allra först börja, god.såvar

skattefrågor och allting sådant.namn,

HubendickStina KonkurrensverketLennart Göranson,
Absolut område det helaEtt myndigheternainno- Det lite lystärannat attsas grann
vationsområdet företagsutvecklings-och med frånvaro. gäller desin Det Iinte oss
området. finns medDet verk förekommer faktiskt Konkur-tipsen131ärmassor som
proffs olika aspekter det finns rensverket ganska väl frå-ingen Nimen representerat.
.aktör har uppgift kanske, varför småföretagenså vik-justsäga ärattsom attsom gar
ställa sida och hjälpa ochsig innovatörens för Konkurrensverket. kan tyckatiga Man
dra honom". finns oerhörtDet egentligen borde verka för alla fö-många att attex-
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huvudgrupperfinns detOch däroch tillbåde tvålikabehandlas sätt, avstoraretag
anmälningarnakommerproblem iigensmå. som

kategorinförstaKonkurrensverket.till Denhandutgångspunkt förstaiMen vår är
företagfrånkonkurrensproblemdetSom måstekonsumentintresset. vi är somavser

från of-ekonomiskt stödfårvalmöjlighet för konsu-reell någotfinnasdet sätten
detfinnsBland exemplenmedel.fentligaolika tävlandemellanmarknadenmenten

arbetskraftkanföretag gratisutnyttjadetdåprodukter. uppstårDet är somsom
subven-lönekostnadendeleller däreffektiviteten,höjerkonkurrenstryck äravensom

exempeltionerad.utvecklingen Ettvälfärden och driver är närhöjer stat,annat
uppträdersjälvakommunlandsting ellerdet blir konsumenternasoch attgaranterar
kapitalför-säkerhetföretagare. iDenoch distribu-produktionenbehov somstyrsom

harnäringsidkareoffentligasörjningentionen. som
för-ekonomiskrealiteteninnebär alltiddet vanligare iekonominDet så i ärär enatt

medarbetarmed dem pri-jämförtdeldetde krymper,företag ärväxer än somattatt
sådanafåttriskkapital. har mångade splitt- Viihopföretag slåsvanligare än vatattatt

tjänsteföretagdetdetexempel.det finns Förinnebär ärDetta mestaten-att enras upp.
kon-den härdrabbassmåföretagochmarknader.allatill koncentrationdens som av

andra kate-olika villkor. Denkurrensensikt begränsahotarKoncentrationen att
tillskriverproblemDärförför gorinvalmöjligheten konsumenten. är ossmansomav

regelverket.offentliga Därdetfö- gällermednedifrånfylladet viktigt omatt nya
diskriminerardirektreglerfinns delsföretagmarknader. vi-alla Att små somretag

dels reglerjämfört medsmåföretagföravgörandedareutvecklas större,är attmenar
bran-etableringförsvårarallmänt idynamisk konkur-ocheffektivhålla liv i som meraen

börSedanvanliga.småföretagscher där ärrens.
reglernasmedvetenocksåochfrån företagbrev pri-fårVi många attomvaraman
och derasreglermängdensjälvakonkurrens-handlar existens, avomvatpersoner som

förhinderkrånglighet kan justbreven kom-Ungefär de2/3problem. stortettvaraav
råd haharföretag.mindre De inteflesta fall detde sär-företag ochfrån i är attmer

väldigtdetochskild svårt.expertistillskriver Detföretag ärsmå manoss.som
riktadeSmåföretagsdelegationenkategoriväldigt mycket. Enklagar ettär upp-av

myndigheter. Dettillföre-andrasådantklagardet är ossgaven massaropsomman
erfarenhe-ställaanledning vårakandominerandeFöretag ärgör. att sammantag som

finnserfarenheter ikon-för slå Dessastyrka småsinutnyttja rapporten somter.utatt
harutanför dörrarna. Därkan hittakan kommaföretag niandrakurrenter, över-

vadförslag,30-tal konkretaredovisatuppstick-försvåra förtillsammans manettattens om
förförbättraför situationenkanleveran-de tryckerföretag,ande göra attattt.ex.

etableringshindergällersmåföretag.till den Detlevereraskallhan inte t.ex.tören somatt
branscher,etableringsreglernaeller i vissaproblemen,härpriskonkurrerar. De som

konkurrenssnedvridandeskattereglerna,harandra företag, gångergäller vi många
småföretagens chanserstödgivning.tillämpa Detkommachans äråt attatt genom

frågorupphandling, detoffentligvid ärkonkurrenslagen. om
offentliga ochmellan privatakonkurrensenkonkurrens-komma åtDet svårareär att

marknaden.aktörerupphovdet allmännabegränsningar ärsom
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de uppgifterEn harregeringen Sedan det företrädarna för företa-ärav som som
lagt Konkurrensverket ska lämna kommer kontakt medär i PRVatt garna mest om
förslag för bort hinder för effektiv bolagssidan, den verksamhet bedrivsatt en som-
konkurrens bådei och offentlig verk-privat Sundsvall. har faktiskti Där lagtuppe ett
samhet. Vi åtgärder för under- antal förslag dessutom har genomförts.tror att att som
lätta småföretagens utveckling bland de har listaJag punkter sådanaär tioen
viktigaste kan dag förvi i vitalisera förslag Styrelseprotokoll förgöra styrkaatt typ att att
konkurrensen och det fart till- val behöverVD inte bestyrktasättet in, tvåav ges

och sysselsättning. dåDetta avskrifterväxt i sin bolagsstämmoprotokoll behövsär tur av
förutsättning för ska hållbarvi finnsinte Det rad sådana här små,en att en osv. en

förbättring konsumenternas situation. hoppas, ändå förenklingarjagav men som som
faktiskt har genomförts.

Christer Petersson har ocksåVi de härtittat punk-131
tackarVi dig länge och återkommerså med Småföretagsdelegationentipsenterna, som

frågor och diskussionspunkter. Carl-Anders kom med. väldigtDet direktvar som
Ifvarsson ordet härnäst.jag Generaldi- berörde bolagsområdet och väldigt liteger
rektör PRV. Dina bästa framöverinsatser patentområdet. det gällerNär samordningtre
för avreglering, förenkling Vad har Du vill jag tycker detjaggärna såga att att som

har kommit fram här, och RekkeLarssom
Carl-Anders Ifi/arssøn, ochPatent- ställde bakom,registre- sig via registre-att man en
ringsuerket hos alla företagring PRV måste registreras

har handVi lagstiftningskomplex hos PRV skulle kunna lösa andra frå-ävenstoraom
internationellt reglerade/harmoni-är skulleDet väldigt lätt för medsom gor. vara oss

serade. Patentlagen och varumärkeslagen uppkopplingar andra myndigheter,är mot ut-
typiska exempel detta. det färdaDär F-skattsedel ellersvårt tillär i varjeattse man

direkta förändringar denna lag- falli behövdegöra lämnainte ansökan.in Dettaatt en
stiftning. skulle kunna andra områdengöra

ändåJag omedelbara förändringartvå också. skulle kunnaVi spindelnsitta iser som
bör kunna genomföra: faktisktDet detjag skullenätet.som ärtror som

Administrativ Ävenomprövning kunna till praktisk° störstpatentav vara nytta.
man ska behöva tillinte domstol statistikuppgifter skulle kunna lämnas till ett
Det jag företagarenågonting ställe, till skaär behövaMan intevet som t.ex. oss.
efterfrågat. kommerDet dagarna bådei till SCB och PRVatt osv.
lägga förslag till regeringen Samordningen mellan myndigheter,ett om. som

har kommit fram diskussionen här, detiVarumärkesområdet, förenklad hante-
skulle vilja förstajag punktförprövningen sättaring varumärken. upp som enav av

skulle kunna jobba med konkretska kunnaMan varumärken på som-ett
för företagen.enklare Gör förpröv-intesätt. man

Sedan vill lägga tilljag vad Stinagärnadetningen visserligengår snabbare och att
Hubendick redovisade hur hon har blivitkan bli billigare det riskär störremen
bemött och hennes ärende handlagts såharnågon det där varumär-att annan -
ska det förstås till. hoppasinte detJagket. Förväxlingsrisk det den andra attär-

allt, undantag, olycksfallär, isidan saken. trots ett ettav
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telefonförfrågningarfårmycket och Vi 00010väldigtpredikararbetet. Vi pernu
ska besvarasdeMålsättningendag.PRVzspåtaglig omläggning ärfåtthar attar-av

dag. kom-Viomgående ellerkundorientering.ökadriktningbete i senast sammamot en
medIT-omläggningfr.o.m.fast iformellt lagtockså vi göraharVi storatt enatt mer nu

koppla via Internet,möjligheter sigkvalitetssäkringsarbetejobba medskaår att upp
uppgifter alla register.del alla ikvalitetsmodell där vårasvenskstiftelsenenligt ta av-

snabbaförmycket på,väldigtskergrund-de Detpunkt ikundorientering attår ettnr
förbilliga.ochförenklaarbete detAlltvärderingarna.läggande vårt

denkunderna skainriktatska attvara
Christer Peterssonbehöver.hjälp de

Bertillänge.dig Remaeus,tackar såViBra.ifrån det jagbortska introverta,Vi som
ochvad harArbetarskyddsstyrelsen, ni gjortförpratade iuppfattade Stina attatt om,

enkelhet,förska uppnåbehöver.kunderna störrevadtillstället göra av-attse
effektivitetökadreglering,hade StinashosHandläggaren oss som

digborde hafirmagranskningsärende gett
Arbetarskyddsstj/relsenBertilförfel, stället Remaeus,vad det itips som varvarom

svaradehär.varför Viförstår jagsedanoch Jagtill ärdet ligga sigbara låtaatt
Småföretagsdelegationensinvändning.formalistiskmedkomma att re-uppropen

för mycketharhadedan insettmyndigheternatill 1990ändå läggaFår jag attatt
målhar interntregler.för lite Viiblandnitiska, Menjavisst. attär ett omsattär

tillframmed årregelmassanchef minska 25%knappt varitjagnitiska. De årtre som
handläggnings-har halverar våraställning till Vihaft 2000.harför PRV jag att ta en

vilketöverklagningsärenden,tiderföre-därtillanmälningar JK något15-20 na--
viktigt.småföretagaren Detförturligtvissläpptförskadestånd ärPRVbegärt attavtag

kraftdet kostarförragjorde åretharfirmanamnfram någon är menansettannan -
det.viktigtdet görförväxlingsbara. prövning måsteEn viss är att mantrots

ochregelförbättringbådekom- Det stårlångsiktigt såallt ske. Men jag avreg-atttror
ochhearingentill den härlering idvs. prövningenfirmaprövningen,även papperenmer
be-regelförbättring. Jagföredrarbliförenklas och jagbolagens trormeraattnamn,av
hahar måstereglerhöver Menlängdenefterhand. Det igåriprövning sagt atten

konkurrensneutralitet.dedärfördemdetmängderväldigamed desitta ärinte att geratt
job-verksamhet,problemhar i vårViförenkla hanteringen. Vifrågan ettutan attom

hararbetsmiljöfrågor, vimedoch barföretagverksammahar 400 part,000 en
vill haoch arbetstagarna,LOobjekt.registrerade gärna900 000 mersom

harharregler någraändra inteförenkla, dvs.Vi enpengarär menatttvungna -
hararbetsgivarna,förenkladharfirmalagen så pröv- pengarnasompart,annanatt man

vill ha detkostnadseffektivitet inteoch gör.Snabbhet ärning. men
detmedhåller justför del Det ärallt viktigare ivårantagligen attnutrots

harregler,onödigaförsökajobbarregler.ändrafall Vivarje menän utrensaatt
Småföretagsdelegationentillförtider nejmycket med detta. Vi attsätter omsagtupp

fö-för despecielltgällareglernahand- låta störreskaochsnabbt sakerhur ting vara
småföretagen.befria Vårtochilagda. skaI princip är pro-retagenpapperenomman,

"fimpasdenblem ärvecka.företag närordning, registrerat är att tummenett en
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lika eländigprecis den småföretag Camille Forslundnär är
storföretag. kanVi reglerinte Jag bara dementera frånmåste Småföretags-som attse

skyddar de anställdas hälsa delegationensi någon sida mycket viktig punkt:som en
utsträckning kan till företa- Småföretagsdelegationenstörre har aldrig någon-anpassas

storlek, de knutna till arbetssitua- och begärtär sin gått ska reglergets ut att som
hartionen. Där hitta för-svårt enbart förnågra småföretag. harViåratt sagt att om

slag innebär radikalt kan ändra de företagen klararsmå reglerna bör desåattsom man
regelmassa.vår det också. Därför skastörre göra taman

anknytaFör till Christers inledning, hänsyn till de företagens villkor.småatt
din stackars bergsprängare. förVi Arbetarskyddsstyrelsens155 missuppfattningsvarar
regler han kanske då har titta fickpå, frånvi ochmånga instansersom att ettvar svar
det 241 paragrafer. Rimligtvis5 håller tyckerär så det viktigtjag detär poängteraatt
han medinte utgångskassor han debattenså innan vidare.gåratt-
kan redan han tittar regler be-sinanär

för han behöversig Fråga frånstämma inte ige- publikenatt
hela regelpaketet. hoppasJag han från KonkurrensverketDet det kom-äg-nom sas att

reglerna några hanminuter så inte skrivelser ifrån företag detnar att mer en massa att
bort anställdnågon problemspränger med olika konkurrensvillkorär

harVi Sverige fråni detaljregler tillgått mellan företag och mindre företag. Vadstora
funktionskrav. har applåderar.Det varit harDet konkret förgjort det skainteman att

trend dengår i Europa bliär det lilla företaget fortfarandeså kon-ären som men att-
helt smärtfri.inte Storföretagen har ofta kurreras därför och "sä-är störreut att stora

ganska lätt med inhyrd personal till.att, egen ger
eller anslutning till företagshälsovård, tolka

funkrionskraven. Många detgånger Lennartså Göransøn, Konkurrensverketärut
småföretagen vill ha detaljerade företagDet oftagärna sådantatt görs ärsom av som

regler för vad gäller. Det kaninte med konkurrenslagen,angripaäratt veta som man men
helt lätt ifrån detaljreglering. för- alltid.Vi Medinte den nuvarande konkurrens-att
söker hitta andra lösningar får skicka lagen det förbjudetinte le-är vägraut t.ex. att-
bilagor och inte regel- har dominerandeär inteannat som av verera om man en
karaktär. ställning och det klagarmångaär som

de regler har f.n.10 % har tillkom- detta. finnsDet andra saker klagarav man
sedanmit EU-inträdet. Det hellernågonting förbjudet.inte finns deär Detärsom

inte rår närvarande försö-För klagaröver. deras kunderpå intesom som att stora
ker EU-kommissionen vill köpa dem. klagar derasDe kon-att acceptera att av att

uppfattningvår har kommit långt kurrenter allmäntsåär otrevliga dem ochäratt mot
Sverige,i behöver hainte förtalar dem. kanDet hellervi inteatt göraseparata toa-

letter för och kvinnor. Om vi intemän Vad kannågonting åt. allaigöra ärnu att
lyckas med detta vill alla fallså krävavi i fallinte dem snabbt besked detettge om som-

arbetsgivaren skriftliga instruk- de upplever problemupprättar gåratt nå-görasom att
tioner de får användasinte samtidigt medgonting regler. Därförvåra harattom

båda könen för det nämligen krav modellinrättat sedan börjanär detav ett en ny av
här får skrivelseråret. När från småföre-vi
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demringer Sedan regler sådana företaggång. harär svårttag, upp en t.ex. att ett
vecka ungefärinom har ställ-så rättelsetagit tycker kom-en att attom man en

Är det härning. kannågonting harvi det enligtgåttgöra utöversom mun som man
Är detnågonting kommunallagenåt någonting får finnsså förbätt-Därär göra.som

betydelsefullt det andra viktiga ringaröver göraatt tar att
uppgifter Sedan dem beskedger en
gång Christer Petersson

Vad för åstadkomma det dånigör att
Fråga från publiken

jobbarJag byggbranschen ochinom jag Lennart KonkurrensverketGäranson,när
lämnar anbud till kommun eller lik- skriver sådana härVi och hop-ett en rapporter -
nande blir utkonkurrerad derasså jag de beslutar reglerna läserattav pas som om

Och ibland får tack. dem.jag inte nejegna. ettens

ÖstlundLennart Göranson, Konkurrensverket Publiken, Christer Företagarnas
detNär gäller upphandling har särskild Riksorganisation

lagstiftning, lagen offentlig upphand- vill kommenteraJag det från bådeom som sas
ling, hanteras myndighet, och ArbetarskyddsstyrelsenPRV det ärsom av en annan att
Nämnden för offentlig upphandling. Det viktigt myndigheternaservicenär så-äratt

har pekatnågonting detvi dan kan rimlig tid. hållerDetnärattsom att svar ges
gäller upphandlingsreglerna finns det medså jag Men samtalin 10 000attom.
klara förbättringar dag tillmin- myndighet kan ocksågöraatt som ger per en vara-
dre företag bättre chanser gäl- teckensig regleringsbördan det härgöraatt ett att
lande offentliga upphandlingar.i området för hög. tyckerJag det bordeär att

finnas för förenkla ochett stort utrymme att
Christer Petersson avreglera. baraDet åtgärdainteär att symp-

pekadeDu själv din inledningi svå- ocksåmåste tittaegen tomen man man var--
righeterna upprätthålla fair och riktig för får de här samtalen.inatt man
konkurrens det gäller offentliga sidan,när
konkurrensen mellan företag och Carl-Anders Ifizarsson, PRVett en
kommuns verksamhet. pekade frågarDu Man upplysningar sakeregen om om som
brister lagstiftningen och fegi eller till- tillhandahållervi of-i våra register ärsvag som
lämpning ifrån övervakande myndighets fentliga. behörigVem firmatecknareårsom
sida det och det företageti Det inte någraärosv.

förfrågningar krångliga regler. finnsDetom
Lennart KonkurrensverketGäranson, sådant också självklart. grundenMen i så
Båda problemen finns. det gäller kon-När upplever de där förfrågningarna,jag justatt
kurrensen mellan sådana företag har de tecken effektivitet.10 000, Manärsom ett
allmänna medel bakom och sådana litar kan upplysningar ifrånryggen att man
företag jobbar med riskka- ochprivat har underlättat detta till densåegetsom oss
pital kan det reglerna proble- grad lyfter telefonluren, knap-ärvara som attnu man

det kan också det kan framså ibland, fårsig direkt.met men attvara par ett svar
rättelse. Kommunallagenssvårt attvara
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riksdagsmänFyraChrister Petersson
tillgänglighets-härMycket kort. Det är Christer Peterssonen

medskulle kunnafråga någonni för Per-Olaframmehärska platsSåsnarare, ge
snabbare, enk-tillgänglighetenåtgärd fp,göra OlsonHardingEriksson c, Bengt

vidare.lare och Lundgrenochs,Johansson BoBirgitta
m.

Ifizarsson,Carl-Anders PRV Välkomna
liggerellerOm såårSvaret Internet. Småföretagsdelegation-är ligger iett Det som

kandet här Vi inteInternet.registret deförändringarsyftar tillarbeteta avens
detnäringslivsregistretdet svenskahela har beslutatriksdagpolitiker,reglersom ensom

basbyggasdet måste poli-denär riktatFokustiden.separat iav gångupp en är mot-
densäkerhetsskäl. Detta ingår i får princip-sektorn här.sats- tiska Kort nistora enge

upphandla.beslutatvining denna riktning.ambition inusom egensyn er
slagsavreglering mått25 är ettprocent

ArbetarskyddsstyrelsenBertil Remaeus, kvalitetsmåttochbara inget utan snarare
skrift-muntligt ellerfrågor,mångaFår kort,väldigtPer-Ola Eriksson,ochriktningman

eller fel-felaktigregelnligt, antingenså är ambitionen.
formulerad.aktigt någontingDetta är som Eriksson cPer-Olaslagit fast hosskriftligt har Det är ettoss. ochde därdet 25nåär taprocentenattändraregeln ellerskäl ändra attatt stötande för intede reglerbort är mestsomharsjälvklart.den. Viskrivningen Det ärav företagen.de mindreminsttelefon.folk kan och isittainte svarasom bi-börja någramåsteJag atttror man

detmed myndigheten,kontaktendelstar,Fråga från publiken
arbetsmarknadsregler,haråterkommer. Vi

Konkurrens-frånfråga tillEn representanten konkurrensområdetåterkommer.det På
bok meddu harverket. härDu säger att en företagende mindrebitar därfinns likaså
verksam-mellanproblemexempel privata illakännersamverkar med sigvarannsomverksamhet. häroffentligheter och Den Sedannuvarande reglerna.deberörda äravpådrivandedet duboken så ärär gent-att självklart.skatteområdendet antal- etteller detstyrandedina regeringen,i äremot hoppassamverka.Allt det här Jagmåste
frågar ef-finns ifallbokenbara någonså att Småföretagsdelega-arbeteockså det somåsikterter till resultat.utför ska ledationen

förväntningarväldigthar skapatVi storaKonkurrensverketGöranson,Lennart ochhearingefter sådan häroch enom manegentli-pådrivande. häraktivt DetVi är var tillframkommerremissomgång inteenSmåföretagsdele-tillremissvarvårtgen dåresultatkonkreta jagnågra atttror mantillskickades också direktdengationen men harPolitikernabesvikelse.får väldigt storennaturligtvisharberörda departement. Vi ordentligtförsigspänt vagnenunderhandskontaktenockså den äratt
pådri-också aktivtpådrivande.aktivt Vi är Lundgren mBo

sammanhang,vande i t.ex.attgenom agera problemetgrundläggandedetJag är atttrordet här dag.isom och högtoffentlig sektorhar såså stor
skatteuttag.
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offentligtFör styrd sektor då blir LundgrenBo mstor -
det regler. mindre offentlig sek-många En detOm eller22 Det38 procentär procent

då blir det färre regler. krävs dramatisk förändring det krä-tor en men-
Med lägre skatter finns det mindre be- också grundläggande.någonting Det gårver

hov regler. grundläggande problemetDet bara tala skallinte ställaav att attom nu
ligger den politiska sektorni förenklaså och denstor regeln därär göraatt attupp ena

finnsSedan anledning förenkla och den regeln där. krävsDet större över-att reg- ena
ler. glädjerJag Kjell-Olofmig gripande exempelvisstår Ta skattelag-att nu grepp.

avreglerarnas sida. Kanske han det stiftningen.gjort har dubbelbeskatt-Om man en
tidigare också, införde skatte- slår hårt dåning ha undan-måstemen man som man
reformen hette skatteutjämningsreserv tagsregler och då blir det krångligt. Omsom man

SURV. del kommerEn ihåg det. ska ha förmögenhetsskattK-surv där skaen man-
och L-surv. Det sak plockade effekter,vi uppnå vissa själva vadnivar en som vet som
bort fickoch enklare periodiseringsfond. hänt den tiden. bästa slopaDet ären senaste att

skattereformenI ingick reglerna förmögenhetsskatten, slopa dubbelbe-att man
skulle förmånsbeskatta och skulle skattningen för de sak fel fall.allai i Detärresor man
betala arbetsgivaravgifter fick denMan Menmåsteärresor. typen ta.av grepp man
nämligen flyget det det krävs kanskeviss 25änmat om var en procent.mer-
kvalitet skulle företa-såmaten man som

redovisa det förmån och betala johanssonBirgitta sgare som en
arbetsgivaravgifter. medJag och slopade Min med regeringensstämmer överensvar syn
de reglerna för de fel. finns mycketDet och de politiska ambitionerpartiernasvar om
kvar Väsentligt mycket skaInte kunna minskaminst de regler finns.göra.att att som

skattelagstiftningens område. det blirOm eller det25 procent om som
Fåmansbolagsreglerna fruktans- LundgrenBo blirär 38 min-säger ärprocent

värda. använderJag dem middagstal dre viktigt.på Viktigt också ändrainteär att
ibland hur räknar det lättnads- besluten för ofta de braärutman oavsett om- -

har införts, därför eller dåliga. beslut finns lättareEttutrymme ärsom nu att som
har dubbelbeskattning igen Sverige. levai Utan med ständiga förändringar.änatt
dubbelbeskattning då hade behövt tyckerinte också detJag viktigt kom-äratt att-

lättnadsreglernågra heller. Men skaffar form "lucka".sig någonnär man munerna av
läser den middagstal skrattarså Mariestads kommun har infört finnsdetupp att
folk. roligt, detDet roligt ställeinte så till.är handgår Därärmen ett tarsom man man
för dem drabbas. alla frågor berör näringsverk-som om som

rejäl förändringEn behövs den samheten. Sedan de bakom den härmen sorteras-
kräver förändring också offentlig sektorsi "luckan", byggnadsnämnd, hälsoskydds-
omfattning. nämnd företagareDen eller denäretc. som

vill företag kan inte springastartasom runt
Christer Petersson överallt och allting. Därför sådanaärveta

härDen avregleringen.ZS-procentiga åtgärderDet viktiga.
beskrivning riktning Myndigheter ochär verk ocksåmåsteänav en snarare sam-

mål. Ställer du den verka vad målet med verksamhe-ett ärupp veta-
de kan alla förstå ochsåten, att att
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finnsbeslut.de fattarkan- Detibland det sinahållet. känner innandetta Jag enatt ser
finns1994.avregleringsdelegation Densärskilt kom-detske inte iinte sättet,är av

fårVerksamhetenkvar på manpapperet.munerna.
för kunnaförstoringsglasanvända nå-skallexempel:dåliga Om någonNågra att se

eller gonting avpizzeria någonting,starta restaurang,en
dettadagens lägekonstaterarvederbörliga tillståndden fått alla Jaghar ärså attav

för-direktiv ellerföljerSedan kanske sigbyggnadsnämnd. intemiljö- och att vareman
social- ordningkommervill liteden Dåvin.servera

utlåtandenoch skanämnden sina överge
Christerkonfliktsitua- Peterssonkommerdetta. iDå man en

finnsuppfattningendu denDelarsocialnämn-kommunen, ition i attsomom man
fundamentalistiskt regelträngtska minskaför Sverigeden har bestämt sig är ettatt man

företagsamhetdet gälleralkoholbeteende hålla landförändraeller sitt när-
områden. Då nej.igen vissa säger man

fpHarding Olsonför verk-undan möjlighet Bengtdras detDå enen
detta.resultatet blirdet klart Menfall det behövssådana Ja,samhet Det i ärår attett

hardet viktigt vissa instru-skall detoch med.ställe Därin är att veta attprataatt
dragitsfungerat, de harhar ivad De intehelhetsbedömning. Det jagärgöras ment.en

hela tiden.långbänkförut kantycker Stina inneatt manvar -
riksdagen bl.a.har lagtshelhets- iöverallt Motionerspringainte avrunt utan en

avslagnaochundertecknad Deföre- in.ställe. årbedömning årDet ärutett gagnar
band.löpandetagsamheten framtideni

detdet egentligenbehövsVad ärsom nu
Politisk viljagrundläggande:absolutOlson fpHardingBengt mest

full-handling, detifrån ord tillskämsfrämstförst och jag ärLåt mig säga att enatt
självklarhetständigharden politiska hanteringdjupt över som

handlardettycker någraavregleringsfrågan. Jag inteskett Det år närmast pro-omutav
inställning,siffror.central ellerhistoria. Jagoerhörtskandal Detta är ser merasegen

politiskkraftfullhahär tankarna. riktningenmed de Vi måstehar jobbatMan i 25 år en
avreglera. harskainriktning Jaghandlarmed böckerJag mig några att entog som

till sedanska återkommamodelllagaroch vad kostar jagavreglera våra omsommeraom
intresserad.ellerböcker. dunyutkomna De någonDet inga ärärär annanosv.

sedan.från och 15-16 årDet1981 -82. är
frånFrågaflera publikenmisslyckandepolitisktDet är ett

punkter fruktansvärdSmåföretagare situa-iär en
färskaförbara någraJag skrivamed facket Omatt tanoterar tion vägrar attman

från 1994.exempel det finns direktiv Där ochfacket domarekollektivavtal kanatt vara
ska s.k.alla utredningardet görasägs hur han-straff. kontrolleratutdöma Har niatt

konsekvensanalyser.problem- ochPKA, harfallet GustavssonTorgnyteringen i va-
likadana analyser.skaDepartementen göra rit

från därverksförordningfinns 1995Det arbetsmarkna-lagVill stiftanien en ny
ska sådanamyndigheternadet står göra skallfackföreningsrörelsen Sverigeden iatt att

hade skaFKA-analyser. remis-Det står de frågarfölja demokratiska principeratt att-
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medlemmar desina vill andra 0rd Torgny Gustavsson vinnersättaegna ett attom -
företag blockad. därmedi skyldigtSverige genomföraär att en

Vlagstiftning med destämmer överenssom
Christer Petersson mänskliga rättigheterna, inkl. för företaga-

härDet ganska snabbtgår på,att reagera ren.
Johansson.Birgitta

Fråga från publiken, Fahlin,Roland ICA
johanssonBirgitta s har kommit tillVi ICAinom ettsom exem-

bereddJag medverka deinte diskus-i pelär behovet enskilda företagareatt attav sam-
du drog härsioner orsak till detEn verkar för klararinte sigupp nu. att man egen

detta enskilda falletjust iär hand. känner alla till detprövas Vi i vårasatt nu att var
EG-domstolen. ganska mycket ståhej det gruppundantag-

konkurrenslagen finnsi vägsom nu var
Ola ErikssonPer- e och det blev hel delsnävasatt av en pro-
enskilda falletDet behandlar riks-inte i blem. mycket förståelse förVi den härmöterman

dagen, behandlar principfrågor. Frågan problematiken dag. här formenvarje Denman -
du berör har tillfäl-otalvarit i nätverk behövs för småföretagare harsom ettuppe av -

len debatter ochi tyckermotioner Jag verksamhet. problemnyttig Vårt ärosv. en att
du kullerbytta du kräver vissagör blir tillräckligt fak-sånären reg- storman att man-
leringar hur fackföreningsrörelsen ska jobba. tiskt hot andra existerande fö-utgör ett mot

välMeningen skulle detalj-inte retagsformer rad frågetecken.uppstårattvar en
reglera avreglera och ställer krav nätverk för småföretagare,Synenutan ärman

avreglering ställe ocksåmåste den fortfarande positivett man
ställa krav andra ställen. fråga det gäller upphandling:En Detnär

finns långa rader exempel upphand-av
LundgrenBo m ling där upphandlingsförordningen gör att

Självklart bör fundera hurKU kommunen har direkt förfa-orationelltöver reger- ett
har hanterat det här fallet,ingen det rande. båda ändar,är Vi operativa i iärett stora

fall.principiellt andra, självklartDet upphandlingar livsmedelsområdet harnär vi
avreglerar arbetsmarknaden kräver särskilt företag. fårVi mångaman ett stora

det föroch lag.i sig någon Det inte uppdrag samtidigt denJagår inomny attser man
Per-Ola friheten.ingrepp i Vi formellasäger skäl kan låta lokalainteettsom ramen av

har lag fackföreningen kan handlare, särskilt glesbygderna,säger leve-iatten som vara
den här saker. bör ÄrDetgöra till lokala det härinstitutioner.rantörertypen av man se
och till får balans arbets-över handläggningsfråga kommunnivåpåattse man en

marknaden.

LundgrenBo m
Hart/ling Olson fiBengt finns konflikt alltidDet mellan in-etten

Fallet ligger Europarådets domstol föri hos starkaICA tillsam-tresse t.ex. att vara
mänskliga rättigheter. Det gång, konsumentens ha bra ochär prövat intresseen attmans,
det blir tyckerDet jag billiga ochomprövat andra handlares utanförär vär-nu. varor
defullt. Resultatet detta hoppas blirjag konkurreraICA medintresse ICA. Härav att

stämplar förfarandet fel. Med finns det gränsland besvärligt. Detatt ärman som ett som
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friktion,åtgärda denna ständiganätverkfel denmedingetär typen man annarssomav -
ojämliktkrångel,upplevelseocksåeffektivitet orättvisa,grunden kani avmenge -
konkur-bristandekonkurrensförhållande,frågadet väldigt Detpå.svårär att svaraen

dålig effektivitet.konflikt mellan hosfinns ibland intressen rens,en
till detta.efter återkommerföretagssidan och kon-företräder Vittne vittnedem som

förslag här.direktLagändringdetfår hanterasumentsidan. Man är ettett
grundeneffektivtochvettigt ärsätt, men

Lundgreneffektiv mska ha bra Bokommuninnevånarnaatt
af-ska drivaEnklare Kommuner inteså.service. än

Punkt.färsverksamhet.
från UmeåFråga från publiken, företagare

ErikssonOla ePer-kommunalt beslut.överklaga NiAtt vetett
skakommunerna påJag satsatror atttill kommunanhur det går i när startarman

ochvård, utbildningkärnverksamhet, skola,detibland då skernäringsverksamhet utan- kom-haromsorgsverksamhet. Sedan mankankommunalt beslut. Det attvara man
ill-näringsverksamhet inteinmit avför stödjaverksamhet privata -attstartar en

fun-olika behovför täckavilja utan att somochblirkommuninnevånare. Det mer mer
exempel finnsSkrämmandenits. meröverklagadet här. detMen går inte attav

uppfördeverksamhettveksam i somraskommunalt be-för det har Varit någotinte -
glasskiosk för kunnakommun att sys-det enupptäcks enslut. här Kaninte.Det göras

Bredvidarbetslös.selsätta ärfallet person somkommunallagen det här eninågot åt
glasskiosk.fanns det redan Nutorget en

snabbt för kioskenden ganskastängdes attOlson 12HardingBengt
svartbygge.uppfördekommunen ettvarbordeuppfattningen. somdelar den LagenJag

kommunalgällerändras det närings-när
Fråga från publiken, Tandläkarförbundetfinns bordeverksamhet. Den av-som nu

tidigarehar hörtsällskap inte någontingvecklas. JagjagJag i nämnassägernärär gott
vårdgivarna. Sjukgym-friadagKjell-Olof har privataFeldt idetta varit inne om-

tandläkareläkare,psykologer,sak. naster, osv.samma
för-faktiskt groteskaiblandlever undersom

hållanden.johansson sBirgitta
exempel: sjukgymnastenkelthar Enhelhet EttKommunallagen somattsom

arbetarunder vårdavtal ileverden direkta någonstansskydda saker närings-änmer
Uppsala.fick arbeteNorrland. ifinns det kom- Mannenkommunverksamheten. I en

därförfölja medkunde Upp-företagare, deldel Hon intemuninnevånare, är attenen
medvårdavtalville skrivaföretag. salabåde kommun och inte någotanställda Detiär nytt

kvarfick Norr-henne. ifrågor. kommun Hon antingenenklahär Näringaär varaen
Uppsala.arbetslöspolitiker land ellerbåde iolika frågorhanterar måste vara

leversjukgymnasterhar andravadmedvetna Vioch tjänstemän somsomomvara
antaletbegränsarvårdavtal därunderverksamheten.målet medär man
Vård-vårdtillfällen för sjukgymnast.resp.

Dagmaravtal,tillfällen i vissaChrister Petersson men somsom
deÄr hälftenbegränsas tillskall kommunerlagenangeläget ändradet Hur somavatt
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tak riksgenomsnittet.angivit företagsrepresentanteri Pri- vill ha särskildaman som som
Äldrevatläkare lever under avtal. stöd och särskilda förmånerpri- olika områ-som

fickvatläkare kan sälja praktikinte den.sin sådanJag uppvaktning i går.som trots en
de innehåller dyrbar därför klartutrustning liksomDet städa framförni måsteäratt -

läkare kan etablerainte Tand-sig. dörratt ny egen
läkare, för varje patient tycker kanmåste varje Jag bort stöden ganskasom ange taman
åtgärd gjorts patienten. När långt.patien- stöd,Men då det gällervissasom

klar skicka tandvårdsräkningin till kompetensutveckling, regionalpolitikärten ärosv.
försäkringskassan för den del till för klara olika funktioner.vissaatt sta-som att

för. Folktandvården däremotstår behö-ten
inte och kanprecisera patienten LundgrenBo mver man

skicka räkning till försäkringskassanin naturligtvisDet acceptabelt, detinteären sva-
månad, klumpsummavarje samtliga frågan. Alla fyra skasägerretpa- att av-

undertienter den månaden. Kommunala reglera mycket möjligt. kom-så Men jagsom
och landstingsvårdgivare behöver betalainte tillbaka till det inledningsvis, detjagmer sa

det vårdgivare fullkomligtmåste privata omöjligt avregleraärmoms men att om
den politiska sektorn skagöra. så storvara som
den kanSverige. vadi Vi vill,är säga om

Christer Petersson beredda minska deninte offentligaär att
komplex.Stort detta faktiskOm be- sektorns omfattning svensk ekonomi kom-iär en

skrivning regelsystem denna sek-inom ändå kunna avreglera.vi inte kanViav mer
Är det acceptabelt eller diskuteraej detalj och tycka detvarje jätte-tor. är

bra, här grundfrågan ocksåDetär ärmen
OlaPer- Eriksson e det vilket det offentliga dominerarsätt
förenklarDu mycket. finnsså Det vårdsektorn, det gällermånga produktionennär av

komponenter. har levt med vårdfrågorJag vård, ligger också bakom det problemsom
och tandläkarfrågor under tidmin redovisades här.som som
landstingspolitiker och riksdagen. finnsi Det
säkert mycket kan förändra. Christer Peterssonsom

Johansson,Birgitta acceptabelt eller måste
Christer Petersson ändras

förändraBör ni någonting
johanssonBirgitta s

Per-Ola Eriksson c håller med det finnsJag mycketattom som
självklart,Ja, det mycket behöver ändras och mycket har faktisktmåste ocksåär som

förändras. hoppas harJag slutatinte det friagällergjorts. När vårdgivareprivataatt
förändra förSverige, då deti allvarligt. finns det ändå utredningarså har lagtvore som

förändra,ska förbättra.Vi fram del förslag riksdagen. Samverkans-ien
Sedan det olikaså delegationintressegrupper finns för dessa områden ochär justsom

står varandra. sådanaDet deras slutdokumentsituatio- kommer föreärmot straxnu
politiker ställs inför. företa-Många jul och hoppas de kommer framjagner att

och branschorganisationer vill avreglera, med sådana förslag kangörgare attsom man
minska företagsstöd. får också besökVi underlätta för småföretagen.av
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Lundgren mformville ha Bodet någonVar någon som
ska ha företagsservice-diskuterarfrågor,kunde Viservicecenter, emot omtasomav

regel-ha sådantMåletsluss.kan råd. måstedär Detsynpunkter och attvaraman
företags-behöverfinns någondet inteväldigt viktigtocksåtycker jag är system attatt

serviceslussharNuteksådant. är ett enorgan somett
väldigt mycketdeochstartlinje, 020-nr ärett

kan byggaolikabesökta för Vi utatt svar.
panelAvslutandedenmöjligheten ochden jag atttror vore

bra. Christer Petersson
ordförande SEKO,Erlandsson, iGunnar

Christer Petersson Forslund.CamilleKjell-Olof ochFeldt
portalregelefterlyser såDu säga drakonklusion,litetanken draatt Nusomen är att

konkur-jämlikövergripande, skallvad dettaär målsättningslutsatser,garanterar ange -
villkor,likakonkurrens någon-eller fackordförande,dutill.leda Gunnar, ärrens

ellerregelsystemetstårting är till-antalöver apostroferade underfackensomsom är ett
för regelsystemet.fundamentet broms-hearingunder dennafällen som

detta skaportalparagrafEn säger li-denregelupphängaren,klossen,att görsom som
ifråntillämpninghänsynstagandet alli fåttharför småföretagen. mångaVisvårtvara vet

Ärsida. detmyndighets eller kommuns ochFackföreningsrörelsenexempel.sådanaen
ide, väg avregle-havilldefacket någoninteen är som

ring.
fpHarding OlsonBengt

för detvärdidédetJa, ärprövaär ErlandssonGunnaratten
konkur-ska habyggerändå vad det Vipå. ord-vardagslaghelt riktigt jagiDet ärär att
den skalika villkor,skaden viktigtoerhörtdetförande SEKO. Meni ärvararens,
både förallaslojal. intresse,Detta iär ochunderstryka sitterjagjust närvara att nuatt

välfärdsocialaför dennäringslivet och detSmåföretagsdelegationen intejagsom i gör
behöver. Det inte såär attpartsrepresentant.som

ledamöter.tillsatt Dettahar någraparterna
Lundgren mBo arbeta.förviktigtoerhört vårt sättär att

Blottaräckerdetbra, inte.Det framförviktigt vårtDetta sättmenvore är att ta oss
skaparoffentligaägarskapet, det ledaäger, kanförslagläggaför kunnaenatt somatt

problemkonkurrensfördel. i sigDetta är hört härhar minstframåt. inteett Vi av
övergångslösningsjälv. Men visst, harOlson hur längeHardingBengtsom en man

åtgärder.krävs andradet häntgärna, harkämpat. något.Det intemen
förmånenhaftdelegationenharVi i att

Eriksson ePer-Ola detländer.studiebesök andra Omigöra
betydel-betvivlarlåter vackert, inteDet jag hurtyckerförkan tröst er somvara en

behöverdet vijag dedetdjävligt har Sveriges såiatttror en sägermensen av pre-
träffakanlokal kontakt. Där "guld-det häroch medTilllikadant. ipersonen cisman

byråkratin.lots AttEn i Storbri-öga. avregleringöga det gällerlandetmot när -
skatyckertill ställe.vända Den jagsig deteländigthurberättadeDetannien.ett om

utveckla. byrå-derasmed hurkomblev de EU,inär
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krater utöka regelverket regelverk de generella ochigång måstesatte att som par vara
de dessförinnan förhindrade. har skapa det skydd krävs för denvarit Vi i svagastesom
grunden ungefär bekymmer arbetsmarknaden löntagaren.att ta partensamma -
ställning till. den problematiken brottas medDet är

uppdrag bara avreglera det gäller arbetsmarknadslagstiftning.Vårt inte iär när
Småföretagsdelegationen. uppdragVårt är

försöka skapa klimat där ökar till- Christer Peterssonatt ett
ökar sysselsättningen. ska skapa Camille fråga dig, duVi jag måste sitter iväxten,

förutsättningargoda för svenskt näringsliv Småföretagsdelegationen har gått utsom
småföretag, för där den riddare med fällt ska för--inte minst spjutet niser man som en

potentiella tillväxtmöjligheten. söka bortJag åtminstone 25tror att procent av reg-
lika viktigt de lerna. allra dummaste och hin-minst angripa Deatt mestsom nuva-

rande vilket ska drande och besvärligaste reglerna.intesystemen man un--
derlåta hitta där tillå- får höra det finns riddare föreinte Duär att system attnu-

hålla har dig har jobbet.Göragjort. varit igång i I principter attoss som som
hyggliga effektivitetskalkyler de regelverk eller övergripande har väldigt lite skettav

allt behövs samhälle kanske tendens tilli Detvårt. år17 ärtrots ettsom som snarare en
har egentligen. Kjell-OlofDär ökad reglering. Feldt avregleradevi göramest att

det gäller arbetsmarknadslagstift- del också tid, kan väl baraNär sinen paren-
har den blivit föremål för tetiskt Penningmarknad ochningen taxi.nämna.storen

Ärpolitisk konfrontation. personligen det meningslöst försöka,jobbJag tror ett att
den frågor löses konfron-inte regleringsambitionerna mycketi såäratt typen star-av
de lösas dialog. tycker karetation i Jagmåste en-

allt arbetsmarknaden dagmig itrots se
har bättre klimat därvidlag Camillle Forslundnågotatt ett
haft för sedan. kom med den här delegationenvi Närnågra år jag iän

tänkte reda vad harjag, jag måste som
Christer förut. fickhänt höra den historienPetersson Jag ena
Ska tolka dig du kan efter den andra. blev väldigt mod-så möj- Först jagattman se en
lighet de bestämmelser fälldkrånglar till, och tänkte det idé, allt det häringenäratt som

undanta de har tänkte också Småföretags-i min- Jaggjorts.t.ex. att ett attpar personer
dre företagen från vid delegationen Alla problemLAS onödig.uppsägning. Det är är re-
här kommer åstadkommas kartlagda finns,dan och alla lösningar vadatt

ska göra
ErlandssonGunnar grund hur delegationenMen ärav
åstadkommer det redan dag med bl.a. medI princip i Gunnar, Anitrasammansattman

med nuvarande lagstiftning regel. från Riksskatteverket,Om med social-i Steen ettman
ifrånned branschnivå till företagsnivå. demokratiskt kommunalråd ordfö-går som

Egentligen det sällsynt har rande, med småföretagare så jagär att stora tror attosv.
konfrontationer emellan löntagarnas har möjlighet någonting ingengöraattorga- en

och arbetsgivarna. Båda har förut.nisationer har hop-gjort Det måste jagatt annan
till praktiska lösningar företa- detså på, måste jag på.göraattse tropas

fungerar. Bekymret ska- sak har upptäckt underEn jagär närattgen som
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politiskafundamentalt andra förutsättningarloppets gång, jag våraärtror attsom
berört förtroendevalda lyssna. Eller huroch riktigt här Matsinte attsom man man-

småföretagareändra attityden imåste mot
har, Christerhar det regelverketSverige. PeterssonAtt att

detregelverket tolkas det har optimistisk detDu gång,görs, är äratt attmansom
de här arbetsmarknadslagarna, det beror kommer, det komma, det kan intemåste

ifrån flesta småföre- hindras, det bryter fram flodvåg,deutgåratt attman som en
vårflodkriminella till måsteärtagare naturen man-

hålla dem schack. Och deti inte Deså är
flesta småföretagare hederliga. Skriver Kjell-Olof Feldtär

Åtminstoneutifrån porlande bäck.regelverk och kollektivavtal det digLugna nu. enman
tidigare.då blir de onödigt krångliga, de blir trycket annorlundaDetinte är änyttre-

offentligadelegationen har den sektornsbegripliga. detJag Mani insettatt atttror
också. förmåga skapa sysselsättning ochavseendet åstadkommer hel del Jag att sugaen

folkfaktiskt får fram det här meddelan- begränsad. baraLåt mig göraärtror enupp
det också. kommentar.

häriakttagelseEn intressantär un-som
der såpass mångaär att tog uppmorgonenChrister Petersson agerandefrågan den offentliga sektornsomSka fråga Kjell-Olof Feldt. pekade självDu marknaden upphandlare och somsomviktiga problemområden, arbetsmark-ut tre tycker detkonkurrent. Där jag äratt oer-skattedelen relation offentlig sek-naden, och

för det poli-hört viktigt alla aktiva inom
företag. har också medDu varit rätttor - försöka förstå företa-tiska området vadatttillförtlänge, avreglerat del, del regle-en en förtalar De ansvarigaär ar-garna om. somsäkerligen. du iakttaKanringar annat en betsmarknadspolitiken deninsemåste ärattstarkare, påträngande poli-påtaglig,en mer subventions-byggaväg att ett nyttupptisk ambition åstadkomma förändringar,att för rädda folk bortoch regleringssystem attförenklingar du självden riktningi som pe- kundeifrån arbetslöshetskön. Det värsta somÅr annorlundakade behov det el-av. nu blev hu-hända det kommunernaattvoreförrler detär som för arbetsmarknadspolitiken,vudansvariga

sub-fick möjlighet använda alla dessatt
Kjell- Olof Feldt och regleringsinstrument.ventionerings-

det definitivt annorlunda DetNej, fortfarande del sakerDetär är gårnu. att stoppa en
faktiskt realpolitik gäller med 500 000 skulle skapa problem.störresom som-
arbetslösa. har haDen situationen inte varit Lundgren och råkar då och dåBo jag

verksammadet allaDet faktisktuppfattning. tyckerJagär gör attsom gemensam
politiker tala det ska skapas väldigt mycket kom-måste det borde iattom att utrensas
jobb, dessutom de jobben ocksåmåste näringsverksamhet. Dettavet att munernas
skapas det näringslivet. Den kommunal-i privata situa- demokratiskt skäl, förettav

förut.har haft dentionen inte Detta hantera det här.politikerna klarar inteär att
verkliga pådrivande kraften den för det införkan sinaDe integör attsom ta ansvaret
här delegationen jämfört tidigare kom-med marknaden detväljare. Där integår attstyr

haoch utredningar kommer heltmittéer helsicke, väljarna kandet gicksäga,att men
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utkräva både mande förbiseddganska sektor. harinte Detnågot Viär ettansvar. en
demokratiskt och ekonomiskt problem, här allmänt bekymmer iblandviett ett som
vilket har framhållit för glömmer bort diskuterar småföretagKommun-jag när
förbundet. skapa tillväxtföretag.vi Detmåste är-

särdeles dåliga Sverigei
Christer Petersson

du får din allra chans ChristerGunnar, sista Peterssonatt ge
budskap eller omvärlden bud- Alldeles Johansson ord-Mats ärett ett strax.oss ge som

skap. pekade kan åstad- förande Småföretagsdelegationen. harDu Haniatt, man
komma arbetsmarknads- förmedlaord till avslutningsvis.någonting någraäven atter
området.

Hearingen avslutas
ErlandssonGunnar

johanssonMatsBekymret har försöktviär näratt att ge oss vill från delegationens sida framföraDå jagdet har det till konfronta-politiskså gått
tack för och uppslut-ett engagemangetefter de kraftmätningartion. ag tror att som för dagen. Avrcglering, förenklingningenhar tillbakavarit så något år isentnu som och frågor kring regelverket dele-är ett avtiden det andra lösningarså någonär typ av jobbararbetsområden. ocksågationens Vivill till för ska kunna rucka detattsom andra frågor:med viktigaregelverket det för statiskt förär attom- kompetensutvecklingsfrågor småföretag,ikunna tillfredsställa arbetsmarknaden. Jag -

kapitalförsörjningsfrågor, bara riskinteden här avtal -ärtror att typen av som nu kapitalfrågor,träffat, industrins område, ska kunnat.ex. social ekonomi, eller fö-kanske rättare,läget. naturligtvis -Detöppna upp vore samverkan,iretagalltför djärvt skulle behövasägaatt att ett för före-tillgängligheten, hitta sättettattSaltsjöbadsavtal. -nytt
faktiskt hitta regelverket.itagen attskapar huvud-Det medintejagtror har också från delegationens sidaVi öppnathjälp kommerorganisationernas utan - för fortsatta signaler och synpunkter. Följfleraskapa Saltsjöbadsavtal, de dis-småatt

den hemsida delegationen har. för-Försomkussionerna förs mellan branschorgani-nu liv figurerar Kjell-Olof Feldtgången i sittstabåde den fackliga sidan ochsationer
eftersom hanshar lagtInternet, in an-arbetsgivarsidan hela linjen.i princip över

förande dag samtidigt hani Internet, somförutsättningar bändaJag att ett styvtser upp
pratat.regelverk. Avslutningsvis skulle viljajag po- Tack till Christer och alla olika som age-vad sade tidigare be-jag Sverigeängtera att med tillförsikt uppslut-Virat. stor attserhöver näringsliv för alla leverett gott under dagen rejält förstödningen är ett ossdet.

arbete förslag tilli vårt att presentera reger-offentliga sektornsDen expansion är
detta område.ingen inomstängd, företagende behöver flerintestora

Tack för dag.ifärre anställda och har överskottutan
arbetskraft. förutsättningarskapaVi måste

Christer Peterssonför sysselsättning Små-någon annanstans. Tackföretagsamheten fördå vidkom-vårtär

115



1997:186SOU
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