
N

p

m

örslags-m

z

katalog
m

z

o

Z
o
m
4

m

a

i
m

m

o
å

m SOU 1998: 94





54

l
Statens offentligautredningar

w w 1998:94

w Närings- och handelsdepartementet

ÖrslagskataloF g

Småföretagsdelegationens 7rapport
Stockholm 1998



SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar SOU och Dsav svarar
Fritzes Offentliga Publikationer uppdrag Regeringskansliets förvaltningsavdelning.av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Orderfax: 08-690 91 91
Ordertel: 08-690 91 90
E-post: fritzes 0rder@liber se. .Internet: fritzeswww se. .

Svara remiss. Hur och Varför. Statsrâdsberedningen, 1993.
En liten broschyr underlättar arbetet för den skall på remiss.som som svara-

Broschyren kan beställas hos:
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Distributionscentralen
103 33 Stockholm
Fax: 08-405 10 10
Telefon: 08-405 10 25

NORSTEDTS ISBN 91-38-20964-0TRYCKERI AB
Stockholm 1998 ISSN 0375-25OX



Förord

identifieraSmåföretagsdelegationen tillkallades hösten för1996 att pro-
föreslå för undanröja onödiga hinder för etable-blem och åtgärder att

ring och tillväxt i småföretag.
hafthar till del arbetat otraditionellt ochDelegationen närastor

Vi harsmåföretagare, organisationer och myndigheter.kontakter med
andra komma tillintervjuat småföretagare och låtit dem ochträffat och

sjunde redovisasdebatter, hearings och samtal. dennatals i I rapport
sammanfattning.förslag från de tidigare isamtliga rapporterna

regelförbättring-/förenk-redovisas antal förslag inomDessutom ett nya
lingsområdet.
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avliden maj 1998,Erling Bergkvist, Erlandsson 23Almgren, Gunnar
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Krylborn, Gunnel Mohme, Anitra Steen, Bengt-ArneJönsson, Jan

biträttsDelegationen harVedin och Birgitta Ytterström. experternaav
StaffanFredriksson,fr.o.m. januari 1998,Fagerlund 19 YvonneMats

och CharlotteTernell januari 1998Mathias t.o.m. 18Sandström,
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fr.o.m. 12januariJohansson, 1998.LRFMagnus
Martinsekretariat har Björn Jansson,delegationensInom

medSjögren arbetatNoreland och SvenHammarström, Lena
Kerstinutskrift harredaktionell utformning ochFörrapporten.

Svensson svarat.
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Småföretagsdelegationens1 arbete

Direktiven1 1
.

Småföretagsdelegationen tillkallades hösten för1996 identifieraatt
och föreslåproblem åtgärder för undanröja onödiga hinder föratt

etablering och tillväxt i småföretag. Delegationen förutsattes arbeta
näringslivets organisationer, fackliga organisationer, statliganära

myndigheter och kommuner och bygga sina förslag kartläggningar
småföretagens problem.av

fickDelegationen i uppdrag halvårsvis till regeringenatt rapportera
hur arbetet fortskrider och slutgiltigt redovisa arbetet denatt senast

juli1 1998.

Småföretagen utgångspunkten för1.2 som

delegationens arbete

direktivSmåföretagsdelegationens samhället bör skapaI sägs att
för konkurrenskraftiga företagförutsättningar kan tillväxtsom generera

och sysselsättning. kunde ha föranlett SmåföretagsdelegationenDet att
intresset till de företag har tillväxtpotential,avgränsa stor t.ex.som

företag, i förhoppninghögteknologiska eller medicinskaIT- atten
främja framväxten storföretag liknande demkunna svenskaav nya som

till globala koncerner l900-talet. naturligtvis vårunder Det ärväxt upp
ambition kunna peka på nyckelfaktorer kan innebära godaatt attsom
verksamhetsidéer växande företag.lättare kan förverkligas i ochnya
Delegationen har dock valt arbeta för åtgärder kanatt som gynna
småföretagande i inte bara företagande med tillväxtpotential.stort, stor

l Dir 1996:70.
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Gruppen småföretag mycket heterogen. enda allaDet småföretag harär
just de små. Delegationen har tagit fasta detär ärgemensamt att

faktum många småföretag varken vill eller kan expandera. flestaDeatt
småföretag producerar service för lokal marknad.en

naturligtvis förenklat.Resonemanget Men har dragit slutsatsenär
delegationen inte uteslutande skall sig de renodladeägnaatt

tillväxtföretagen. Villkoren för bedriva lönsam verksamhet i detatt
antalet mycket oftasmå, serviceproducerande företagen spelarstora

roll för försörjningen, sysselsättningen och välfärds-sammantaget stor
utvecklingen. lönsamt enmansföretagEtt sysselsätter och försörjer en

och kanske dennes familj. Effektiva småföretag inte minstperson -
företag i samverkan kan innebära ändrade konsumtionsmönster och-
bidra till tillväxt i ekonomin.att generera

Småföretagsdelegationens arbete har inriktats förslag hurpå om
hinder för etablering och tillväxt i småföretag skall undanröjas,

Eftersomoberoende vilka kategorier de tillhör. småföretagsgruppenav
heterogen kan vissa förslag ointressanta eller irrelevanta förär vara

delgrupp. Förslag introduktion arbetsverktyg inågon ITom av som
småföretag ovidkommande för det företag affärsidé ärär t.ex. attvars
utveckla och sälja till datorer, åtminstone vad gällerprogramvara
förslagets direkta syfte. indirekta effekten blir däremot påtagligDen

för IT-företaget efterfrågan utrustning ochockså på programvara-
antalet IT-användare ökar bland småföretagen.ökar, när

Småföretagsdelegationens1

sammansättning och arbetsformer

Småföretagsdelegationen har varit brett medsammansatt representanter
näringslivet, centrala myndigheter medför organisationer och

verksamhet på områden betyder mycket för företagen. Närings-som
handelsdepartementet föroch småföretagsfrågor isom ansvarar

Regeringskansliet har fleravarit representerat experter.genom
Delegationen har strukturerat sitt arbete i antal huvudområdenett

bedömts särskilt viktiga för småföretagen:som vara
avreglering, regelrefonnering0
tillgång till information myndighetersoch service
småföretagens kapitalförsörjning
småföretagens kompetensförsörjning
social ekonomi och former för samverkan i nätverk.
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haftochotraditionellt näraarbetatdeltillharDelegationen stor
direktahaft mångaVi harolika intressenter.med mångakontakter

undersöktochintressenterandraochsmåföretagaremedkontakter
intervjuatochträffatVi harområdena.de olikaönskemål påochåsikter
debatter,till tals iandra kommaochoch låtit demföretagarnamånga av

inhämtatsharregelförenklingarbl.a.Förslagensamtal.ochhearings om
delegationen. Detillsjälvamyndigheterlåtitvi rapporteraattgenom

myndig-kommenteratillfällefåtthardepartementen attansvariga
tillfälleriksdagsledamöterberett attharDelegationenförslag.heternas

Småföretagsdelega-hearing.isynpunkterlämnaochfrågorställa en
hemsida Internet.hafthartionen en egen

antali ettoch förslagsina slutsatserredovisatharDelegationen
förslagenmedsambandipresskonferenser atthållitochdelrapporter

tillsynpunkterochförslaglämnatocksåVi haroffentliga.blivit
idelsunderhandskontakter,idelsgång,arbetetsunderregeringen

departementen.tillskrivelser
såskallförslagenvaritgenomgåendeharambition attVår vara

skallföreslåsinsatserflestamöjligt. Dedirektaochhandfasta somsom
ochutredningaromfattandegenomförasde kansådana utanattvara
heltföljaskunnatnaturligtvis inteharambitionenförberedelser. Men

såsystemförändringar ärviföreslårområdenPå någrahållet. somoch
omsorgsfullakande integenomgripande göras utanochomfattande att

kompetenskontoninföraförslagetgäller attförberedelser. Det t.ex. om
lärande.livslångaindividersunderlättaför att
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Småföretagspolitik2 för tillväxt

Många politikområden avgörande betydelse för småföretags utveck-av
ling inte primärt näringspolitiska, infrastruktur,är kommunika-t.ex.
tioner, utbildning, forskning, sjuklöneperiodens längd, arbetsrättslig
lagstiftning och skatter. Småföretag dessutom ofta beroendeär mer av
offentliga insatser inom dessa områden storföretag- storföretag harän
lättare organisera utbildning, forskning och kommunikationeratt egen
etc.

Det betydelse för utvecklingen småföretagär stor att ettav av
näringspolitiskt perspektiv kan hävdas starkare inom förramen en
bredare näringspolitik.

leder till behovDetta hantera näringspolitiken påett att ett mer
samlat och strategiskt kanske framför allt vadsätt, avser:

näringspolitiken nationellt i dialog mellan Närings- och handels-0
departementet och andra departement, centralaäven motmen
myndigheter
värnande svenska EUintressen inomav
hävdande nationella mål i den regionaliserade svenskaav mer
tillväxtpolitiken.
Många beslut betydelse för småföretagen fattas intestorav av

regering och riksdag i Sverige inom ellerEU svenskautan av
myndigheter och på sikt i regionerna i Sverige.även-

Med den svenska förvaltningsmodellen ligger den strategiska
kapaciteten förmågan tidigt identifiera, formulera och drivaatt-
nationella intressen i första hand fackmyndighetema.inom andraI-
europeiska länder ligger denna kapacitet i första hand inom departe-
menten.

EU-medlemskapet, regionaliseringen i Sverige och förändringen av
näringspolitikens verktyg leder till den strategiska kapaciteten bliratt

central betydelse. Näringspolitikens framgång hur Rege-avgörsav av
ringskansliet kan utveckla denna strategiska kapacitet förmågansamt

tidigt identifiera nationella intressen och bygga allianser kring dem.att
statliga främjandeverksamhetenDen med kapital, rådgivning

har kanske fungeratetc. bäst för traditionella svenska branscher -
tillverkande industri inom verkstad/metall och trä/papper/massa.
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Snabbväxande branscher inom tjänstesektom och kultursektom,t.ex.
har kanske inte fått möjligheter till utveckling. En översynsamma av

främjandeverksamhetenden statliga behövs därför.
dynamisk småföretagspolitikEn bör utgå från småföretagen själva-

småföretagensstödja efterfrågan faktorerpå behövs försom
företagets utveckling i stället för stödja utbudet företags-att av-
utvecklande åtgärder.

Viktiga utgångspunkter i delegationens arbete är att:
småföretagen själva utgångspunkten perspektivet måste utgåär0 -

småföretagenfrån myndighetens kund, inte undersåteäratt
politiken måste underlätta tillkomsten företag, ityper0 av nya av nya
verksamheter, med teknik, arbetssätt organisations-samtny nya nya
och samverkansformer
förutsättningen för företagande beslut inom mångaavgörs0 av
politikområden och flera nivåer nationellt,på EU, regionalt och
lokalt varvid helhetssyn strategiskt.är
erfarenheter lättast kan dras kontakter med andra länderDe ochsom av

framföralltEU:s är tre:organ
nödvändigheten politisk uppbackningstark på högsta nivå0 av en -

för höja småföretagandets och påverka attityder inomatt status-
myndigheterna och bland allmänheten

struktur delarnabehovet sammanhållen så stöttaratt0 av en -
varandra och bidrar till fungerande helheten

näringspolitikensmåföretagspolitikens samband med i övrigt,0
arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och skattepolitik medsamt

företagformer för samverkan mellan företag och mellan och
myndigheter.

Myndigheternas attityder till småföretag och förhållningssättet i
med småföretag betydelse, både praktiskt förkontakter har mycket stor

småföretagenfrågor smidigt och psykologiskt hur uppleverlösaatt
kontakten. litet företag inte litet storföretag. harEtt Dettaär ett

fleraformulerats på olika i delegationens arbete:sätt
myndigheter från småföretags situation vid utformningmåste utgå0

reglerav
myndigheter småföretagen sina kundermåste se som
statliga åtgärder för företagsutveckling från ochmåste utgå stödja0
småföretagens behov.egna

2 för detta think small first.etablerat begrepp i EnglandEtt är
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Småföretagspolitikens3

förutsättningar

Företagsklimat1

prioriterat3,de fem områden delegationen finnsUtöver det områdentre
har strategisk betydelse för småföretagens möjlighet utvecklasattsom

och delegationen har avgörande betydelse för företags-som menar en
klimatet:

Sveriges ekonomiska utveckling0
skattesystem och skattetryck0
arbetsrättens utveckling.0

Generellt bedömer Småföretagsdelegationen företagsklimatetsett att
förbättrats.för småföretag i Sverige har Ytterligare förbättringar krävs

småföretagens förutsättningar vilket framgår förslagdock i deav som
fram sammanfattas dennadelegationen lagt och i rapport.som

förbättringar kunna åstad-viktig aspekt där betydande börEn
inom för förbättrat företagsklimat attityden tillkommas ärettramen

företagare och småföretag. Attityden till företagare och småföretag har
storföretag offentlig sektortidigare i samhälle där ochett var normen-

varit negativ. har påverkat såväl allmänhetens inställningDetta som-
myndigheters förhållningssätt. vikt den förändringDet är stor attav

småföretagpositiv attityd till företagande och kunnatmot mera somen
får bredare genomslag. ekonomiska spel-märkas på år Densenare

planen neutral och inte vissa företagsformer, finansie-bör vara gynna
ringsformer, organisationsformer eller dylikt.

3 Småföretagsdelegationen har valt koncentrera sitt arbeteangetts attsom ovan
fem tillgång tilltill områden: avreglering, infonnation, kapitalförsörjning,

kompetensförsörjning social ekonomi/samverkan.och
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3.2 Sveriges ekonomiska utveckling
småföretagenFör det vikt regeringensär politik förstor att attav sanera

ekonomin varit och framgångsrik. Endast kundernaär har råd attom
efterfråga produkterna kan företagen utvecklas. Storföretagen har haft
draghjälp för småföretagen hemmamarknaden,exporten ärav men-
och då särskilt den privata konsumtionen, särskilt viktig.

Småföretagsdelegationen betonar därför betydelsen starkav en
samhällsekonomi för småföretagen skall utvecklas. Mycket tyderatt nu
på den privata konsumtionen ökat år 1997 kommer fortsättaatt attsom
öka åren 1998, 1999, 2000 och 2001.

Detta strategisk betydelse för småföretagen:är Avgörande förav
småföretagens utveckling först sist plus och minus måsteär gåattsom
ihop det finnasmåste efterfrågan så det blir vinstatt-

3.3 Skattesystem och skattetryck
Skattetryck och Skatteregler har i Småföretagsdelegationens dialog lyfts
fram många småföretagare viktigt problem för företagensettav som
utveckling.

Småföretagsdelegationen har inom några för småföretagagerat
särskilt viktiga skatteområden:

reglerna beskattning fåmansföretag0 om av
schabloniserad beskattning tjänstebilar0 av
förenklad självdeklaration för företagare0
slopade skattetillägg för periodiseringsfel i momsredovisning.
Småföretagsdelegationen har i sin Kapitalförsörjning tillrapport

småföretag betonat skattesystemet kan verka hindrande för såvälatt
enskilda företag med riskkapital i småföretag. Avkastningattsom
och försäljningsvinst efter skatt inte stå i rimlig proportion tillanses
riskerna i jämförelse med andra placeringar. Sådana strukturella fel i
skattesystemet förrmåste eller åtgärdas. På sikt borde dubbel-senare
beskattningen i vissa fall trippelbeskattningen både vinster ochav
utdelningar bort. Speciellt angeläget detta för onoterade bolag.tas är
Dessa har inte den fördel kontinuerlig kapitalkälla börsav en som en
ofta utgör.

Småföretagsdelegationen har vidare vid sitt sammanträde den
10 anslutit1997 sig till förslag från bl.a. Industriförbundetett attmars
de s.k. stoppreglema, de särskilda reglerna för fåmansföretags-
beskattning kan avskaffas.
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Delegationen har valt inte gå djupet inom skatteområdetatt inte för-
det inte viktigt förär omfattandeatt utredningsarbete harutan pågåttatt

och pågår inom området. Om delegationen valt gå på djupet inomatt
skatteområdet hade risken dessutom varit delegationens arbetestor att
inom övriga områden blivit allvarligt lidande några särskiltutan att

framsteg kunnat i skattefrågor.stora göras
Vad Småföretagsdelegationen i första hand eftersträvar enkla,är

översiktliga och i tiden hållbara skatteregler. Reglerna skall lättavara
tillämpa och så stabila kanatt sig i dem innan deatt sättaman -

ändras och planera med utgångspunkt från dem. Att i mångastaten-
fall i förskott ocksåtar ut problem förär småföretagett stortmoms
och upplevs negativ markering.som en

3.4 Arbetsrätt

Arbetsrättsliga regler har många småföretagare lyfts fram ettav som
viktigt problem. Delegationen har valt inte gå på djupet inom dettaatt
område området komplext, kontroversielltär och har varit föremål för-
omfattande utredningar. Om Småföretagsdelegationen valt gå påatt
djupet inom arbetsrätten hade risken varit delegationens arbetestor att
inom övriga områden blivit lidande några särskiltutan att stora
framsteg gjorts inom arbetsrättens område. Småföretagsdelega-När
tionen planerade sitt arbete pågick vidare dialog mellan arbets-en
marknadens rörande arbetsrätten delegationen ville inteparter störa-
denna process.

Riksdagen har dessutom under 1996 beslutat ändringar inomom
arbetsrättens område för underlätta nyanställningar. ändringarDessaatt
omfattade anställningsskyddslagen främjandelagen,och bl.a. infördes

anställningsform överenskommen visstidsanställning. Dessaen ny -
ändringar trädde i kraft 1997-01-01. Riksdagen har också beslutat att en

Ävenreferensgrupp skall utvärdera den anställningsformen. dettanya
har utgjort motiv för delegationen inte primärt inriktat sina förslagatt

arbetsrättenspå område.
Småföretagsdelegationen vill dock understryka behovet fort-av en

dialog kring arbetsrättens utformning för fördjupadsatt anpassningen
till småföretagandets villkor. Delegationen bedömer arbetsrätten som

viktigt område för förbättra företagens tillväxtförutsättningar.ett att
Vi har i Sverige under lång historisk period haft stabilen en

ekonomi med god tillväxt och låg arbetslöshet- från andra världskriget
fram till 1970-talets början. Stabiliteten har gjort vi kanske under-att
skattar behovet flexibilitet och förnyelse i ekonomin- vi söker våraav
förebilder i stabil miljö inte längre finns. Stabiliteten har ocksåen som
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inneburit förfina regelstyrningen isättsträvan att etten som en mer
flexibel miljö olyckligt.är

storföretagsorienterat land medSverige har också varit ett en
Arbetsrätten har därför utform-traditionell branschstruktur.mycket en

branscher bättreföretag och traditionella småning änstorasom passar
och branscher.företag nya

i utformaUtmaningen inom arbetsrätten ligger äratt system som
utvecklingen företag,för företagen och underlättarsmidigare av nya

de anställdas kravbranscher och organisationsforrner påutan att-
inflytande urholkas.anställningstrygghet, arbetsmiljö och

överblickbart ocksåmöjligt sådantDet ärär att ett system som mer
för de anställda- just deförbättrade förutsättningarinnebär attgenom
förstå reglerna vilka rättigheterkan sig i ochsjälva lättare sätta samt

skyldigheter deoch ger.
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4 forslagNya

Delegationen har tidigare avlämnat antal förslag. redovisasDessa iett
sammanfattning i avsnitt i denna skrift.5 Här redovisas nedan antalett

förslag inte och delegationen påsättpresenterats annatnya som som
olika kan leda till förenklingar eller förbättringar försätt små-anser
företag.

4.1 Förenkla Semesterlagen

Semesterlagen har omfattande och detaljerat regelverk svårtett ärsom
överblicka och därmed skapar rad tillämpningsproblem iatt som en

framför de företagen.allt mindre Till det skapar administrativtsom
besvär hör semesterår inte följer kalenderåret, beräkningenatt av
semesterlön och semesterersättning, administration sparad semesterav
och semesterlönegrundande frånvaro.

Administrationen semesterlönereglerna fungerar bättre hosav
offentliga myndigheter och företag i mindre företag.större än
Systemets komplexitet reglerna riskerar tolkas fel. Specielltgör att att
olyckligt eftersomdetta reglerna så krångliga löntagaren självär är att
inte kan räkna vilken semensterlön han/hon har till.rättut

dag sjukdom, föräldraledighet ochI studier grund förutgör t.ex.
semesterlön. enklare och logiskt skyldighetenEtt system attmer vore

betala semesterlön knöts till huvudbetalaren, dvs. försäk-att om
ringskassan betalt ersättning under tid arbetstagaren varit ledig ärsom
det rimligt försäkringskassan också för semesterersättning föratt svarar
denna tid.

princip kan semesterlönenI i förenklat grundas påett system
antingen procentregel eller betaldaantal semesterdagar. detIetten
första fallet finns direkt koppling mellan tidigare utbetald lön ochen
semesterersättning. det andra fallet kopplas antaletI betalda semester-
dagar till anställningstid. blandar dessaDet två huvud-är när man
principer semesterlönesystemet blir besvärligt hantera.attsom

Arbetsgivarnas organisationer har länge varit kritiska mot semester-
lagens utformning. finns hos löntagarorganisationemaDet godäven en

18-12062
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förståelse för semesterlagen skapar problem hos mindre ochatt
företag.medelstora finnsDet uppenbart öppenhet reformeraatten

lagen med sikte på enklare regler. För skapa lösning där det baraatt en
vinnareuppstår det angeläget förenklingar i semesterlönereglemaär att

genomförs parallellt med omförhandling avtalen mellan arbets-en av
marknadens utgångspunkt förEn dessa förhandlingar börparter. vara

ersättningsnivåema hålls konstanta medan reglerna enklare.att görs

Småföretagsdelegationen föreslår särskild utredare tillsätts medatt en
uppdrag lägga förslag till reformering semesterlagen.att en av

4.2 Myndighetssamverkan vid anmälan

Myndigheter borde i betydligt omfattning i dag kommunicerastörre än
med varandra för avlasta småföretag från anmälningsplikt.att t.ex.

fall kommitI till Småföretagsdelegationens kännedomett som
drabbades butiksinnehavare rån. Händelsen polisanmäldes ochen av
utreddes i vanlig ordning. Efter tid fick denne småföretagare brevetten
från Yrkesinpektionen upplyste honom han underlåtitatt attsom om

tillanmäla rånet dem och detta kunde straffas med böter elleratt
fängelse, kunde mellan fmgrama denna gång. Ett rånatt ärmen man se
i traumatisksig händelse för småföretagare och hans/hennesen en
anställda. Att på detta bli upplyst själv gjort sig skyldigsätt attom man
till brott enligt Småföretagsdelegationens uppfattning både tråkigtär
och onödigt.

Arbetsgivarens skyldighet till Yrkesinspektionen anmäla tillbudatt
har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa för arbetstagare ärsom

fastställd i Arbetsmiljöförordningen 2
Arbetsmiljölagen3 kap. 2 § arbetsgivare fortlöpandetar attupp

skall undersöka risker med verksamheten.
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1996:6, lyder:11 §

Arbetsgivaren skall utreda orsakerna till ohälsa, olycksfall och
allvarligare tillbud i arbetet och årligen skriftlig sammanställ-göra en
ning det inträffade.av

Samtliga regler, gäller alla företag storlek, vittnaroavsettsom om
statsmaktemas den anställdes arbetssituation. Också små-omsorg om
företagaren har intresse i de anställda och han/hon själv harstort att en
säker arbetsplats och god arbetsmiljö.

småföretag just fåttEtt sin butik rånad har dock tänkaannat attsom
på anmäla händelsen till Yrkesinspektionen. enkelEn lösningän att

skulle minska den administrativa belastningen småföretagetpåsom
polisen informerar Yrkesinspektionen händelsen. korres-Iattvore om
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pondens med Yrkesinspektionen och Rikspolisstyrelsen i detta ärende
har följande framkommit:

Yrkesinspektionen den skulle få information i dagäntror att senare
informationen gick via polisen. Yrkesinspektionen hävdar de vidattom

allvarligare olyckor snabbt måste plats företaget för göraattvara
olycksfallsutredning från arbetsmiljösynpunktfen
Rikspolisstyrelsen bl.a. sekretesslagen hindrar polisen frånattmenar

Yrkesinspektionenfvidarebefordra uppgifter tillatt
Småföretagsdelegationen det psykologiskatt storanser vore en

för småföretagetavlastning polisen kunde vidarebefordra uppgifterom
till Yrkesinspektionen det handlar brott utifrån. skulleDettanär om
kunna ske mycket kostnadseffektivt via polisens ADB-baserade
ärendehanteringssystem. Bestämmelserna i sekretesslagen borde inte

något hinder eftersom den lagen till för skydda kanär attvara som
vilja ha anmälan till stånd.presumeras en

Även små företag medvetna anmälningsplikten till Yrkes-är om
inspektionen det gäller tillbud arbetsplatsenpå internnär ärsom av

det gäller hot, våld och dockNär rån tillbudet vållatärnatur. av
faktorer, därförutomstående och det långt ifrån självklart förär

småföretagaren detta skall anmälas. enligt delegationensDet äratt upp-
fattning märkligt lagstiftaren har anmälningsplikten så viktigatt ansett

utebliven anmälan straffbelagts vid rån.ävenatt t.ex.

Småföretagsdelegationen i detta fall polisen skall ombesörjaattanser
anmälan till Yrkesinspektionen tillbudet.om

förenkling skisserats borde kunna genomförasDen ävensom ovan
generellt händelse föranleder anmälan till olika myndig-när samma
heter. varje område kräver anmälningsplikt kundeFör som en
kontaktmyndighet skulle vidarebefordra anmälan till andrautses som
berörda myndigheter.

Småföretagsdelegationen föreslår principen en anmälan räckeratt
skall gälla generellt i företags medkontakter myndigheter. Principen
innebär anmälan endast skall behöva skickas till myndighetatt omen
anmälningsplikt till flera myndigheter föreligger efter ochen samma
händelse.

4 Småföretagsdelegationens dnr 3/97.
5Arbetarskyddsstyrelsens dnr 60 1519/97.UP
6Rikspolisstyrelsens dnr POB-430-1770/97.
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4.3 EU:s strukturfonder

EU:s strukturfonder har syfte minska regionala obalanser ochattsom
skillnader i ekonomisk utveckling i FondernaEuropa. omfattar för

del underSveriges perioden 1995-1999 12 miljarder kronor och harca
inneburit betydande ökning för regionalt utvecklings-en av resurserna
arbete i Sverige.

Medel strukturfonderna fördelas olika målområden. För attur
komma i åtnjutande strukturfondsmedel krävs medfinansiärav en
förutom EU.

Många myndigheter medverkar olika i genomförandetsätt av
strukturfondsprogrammen i Sverige. Arbetsmarknadsverket, Jordbruks-
verket, Fiskeriverket, och NUTEK har givits s.k. fondansvar, vilket
bl.a. innebär de betalar fondmedel till enskilda projekt. harDetatt ut
framförts mycket kritik den svenska organisationen förmot genom-
förandet strukturfondsprogrammen. Bl.a. har följande framförts:av

Splittrat och svåröverskådligt med både nationell och EU-dikterad0
stödpolitik.

strukturerDe Sverige byggt för hantera struktur-att0 nya som upp
fondsprogrammen överlappar gamla strukturer. flerDetta ger
aktörer hålla reda på för småföretagen. finnsDet dessutomatt
många med likartad eller överlappande verksamhet.program
Informationen kring har inte varit anpassad till0 programmen
småföretagens verklighet. informationDen skickats tillutsom
småföretagen har ibland varit ostrukturerad. Resultatet har blivit att

småföretagaremånga i söka stöd. Många bra projektstruntar att
inte.realiseras

övervakningskommittéerDe inrättats har haft få inslag0 som av
småföretagare. flestaDe har varit myndighetspersoner och resten
tjänstemän från näringslivets organisationer.
Strukturfondspengarna tillgår dem bäst fylla iär att0 som
formulär och hitta i regeldjungeln, tillinte dem har de bästarätt som
projekten. Offentliga aktörer fått stödpengar har iblandsom
anklagats för stärka den organisationen vilket ökat kon-att egna
kurrensen privata småföretag.gentemot
Eftersom småföretagen har dålig kunskap målprogrammen och0 om
vilka projekt de tänkta stödja det svårt förärtyper ärattav som
enskilda företag själva planera projekt. stället blir det offentligaIatt
aktörer försöker tänka projekt de företag kan haut tror attsom som

Systemet därför i utsträckning utbudsstyrtärnytta storav. snarare
efterfrågestyrt.än
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liggahar svårtSmåföretag uteatttill fåför långDet atttar pengar.0
slutändaniprojektetde intespeciellt vetmed omompengar,

godkännas.kommer att
ochstrukturfondernatill hurförslagharEU-kommissionen presenterat

2000-2006. För-periodenunderorganiserasskallmålprogrammen
bl.a.nuläget,medjämförtförbättringarmedföraverkarslagen stora
ochi akttillfälletSverigemåsteNu taantaletminskas program.

struktur-genomförandeförorganisationensvenskadenreformera av
fondsprogrammen.

föreslår följande:Småföretagsdelegationen
byggtsmed destödstrukturernationellagamlaSamordna nya som0

strukturfondsmedel.förupp
småföre-tillanpassadskallstrukturfondernaInformation varaom0

verklighet.tagens
möjligtsmåföretagareaktivamångafå så engage-Försök somatt0

småföretagarerfarenhetmedstrukturfondsarbetet. Personerirade
övervakningskommittéerinformationsspridning,iborde engageras

andrapåochbetalasskallarbetsinsatserSmåföretagaresoch annat.
ochkommittéeriArbetetstrukturfondsarbetet.ibättrevärderassätt

deltakansmåföretagare attutansåskall attandra anpassasgrupper
rörelser.sinariskera

fårbehovsmåföretagens styraefterfrågestyrda så attGör systemen0
myndig-handläggarevadstället föriprojekt,utformningen av

småföretagmellanförbättrad dialogkrävererbjuda. Dettakanheter
myndigheter.och

Sverigeattlänge trotsmålprojekten somväntaOfta får pengar,0
Även projektenlokaladestrukturfonderna.förskottfårland ur

förskott.sådanafåkunnaborde
stimuleraförformerpartnerskap. Nya attsatsningenFortsätt0

påbör prövas,strukturfondsprogrammenidel mensmåföretag att ta
villkor.företagens

företag,Enskildabörmedfinansieringsmodeller prövas.Nya0
ellerkunnabör ersättaprivatpersonerellerföretagavgrupper

kräverEUtill EU.medfinansiäreroffentligakomplettera somorgan
sådanaivarförmedfinansiärer, statenstabilaochlångsiktigadock

skallmedfinansiärerprivataförgarantiermedin attgåmåstefall
iobyråkratiskt sättskekunnabörEU. Dettakunna accepteras av

samförstånd.nationellt
överlag.kraftigtminskasmåstestrukturfondemaByråkratin runt0
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4.4 Konkurrens mellan offentligt och privat
l ökad utsträckning har kommuner och myndigheter börjat bedrivaatt
näringsverksamhet konkurrensmarknader. Ibland sker den offentliga
konkurrensen i bolagsform, ibland inte. Oavsett form sker den offent-
liga konkurrensen inom många områden där den borde minska eller
helt upphöra. Exempel tvätteritjänster, fastighetsskötsel,är gym,
städning, körkortsutbildning och catering. Småföretagsdelegationen har
vid upprepade tillfällen gjorts uppmärksam på hur ofta småföretag blir

Ävenför offentlig konkurrens på ojämlika villkor. konkurrens-utsatta
verket får många klagomål med denna innebörd.7

Demoskop AB genomförde februarii i år på uppdrag närings-12av
livsorganisationer undersökning konkurrensenstörre mellanen av
offentligt och privat Två tredjedelar de undersökta företagenav

de i olika utsträckning konkurrerar med offentligaatt storuppgav
förvaltningar och offentliga bolag den marknaden. dessaAvöppna
hade två tredjedelar erfarenhet offentlig underprissättning.av

Alltför ofta bedriver offentlig sektor näringsverksamheten till-
med skatte- eller avgiftsñnansierad verksamhet. Risken iärsammans

dessa fall påtaglig den verksamheten på något bekostaratt sättsenare
den förra. Sådan korssubventionering kan eller mindre tydligvara mer
och allt från underprissättning till kommunutgöras låterattav ren en
sitt bolag få låg lokalhyra. Offentliga och privata företag haren
dessutom helt skilda till finansiering lån och riskkapital.vägar som
Medan privata aktörer får sitt kapital eller låna till marknads-satsa eget

har offentliga bolag ofta tillgång till skattepengarränta, på olika sätt.
Kommunala bolag lån i bank har exempelvis ofta kommunaltarsom en
borgen fårde lägre också betydergör räntor,att attsom men som
kapitalbehovet kommuninvånarna.ytterst garanteras av

Kommunallagen förbjuder i princip kommuner och landsting att
konkurrera företagenspå marknader. emellertidDen inte specielltär
effektiv det gäller komma till med dessa problem.när Omrättaatt
kommunallagen följdes skulle problemen mycket mindre deän är.vara
Problemet lagen överträds alltför ofta och detär svårt fåatt äratt att

till stånd.processer
På områden där konkurrens mellan offentlig och privat verksamhet
tillåten bör särskilda krav ställas offentligaär aktörer, så att

marginalstöttning eller korssubventionering inte förekommer.

7 Småföretag Förslag för ökad tillväxt, Konkurrensverkets rapportserie-
1997:3.
8Demoskops beteckning 8195. Projektledare Modig.Arne
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Småföretagsdelegationen kraftåtgärder vidtasmåste såatt attanser
kommunallagen följs och därmed motverkar offentliga aktöreratt som

kommuner och landsting bedriver verksamhet konkurrens-t.ex.
förmarknader. prövningsorgan bör inrättas fåPartssammansatta att

bättre och tydligare för offentlig verksamhet. Kommunallagengränser
bör ändras så det blir lättare få i domstolprövatäven att att om
kommunal näringsverksamhet strider lagen.mot

Regeringen bör till myndighet inte bedriver tillsynatt mot ettse en
företag konkurrerarprivat myndigheten samtidigt med.som

Regeringen bör första realisera förslagen redovisas iett steg somsom
Principer för kommersiell provnings- ochdepartementsrapporten

certifieringsverksamhet DS 1997: 7.l

Offentliga upphandlingar4.5

med offentlig sektor, harland Sverige, mångaI storett som en
småföretag kommuner, landsting och myndigheter kunder. Avsom

anledning det beklagligt de offentliga upphandlingama intedenna är att
fungerar tillfredsställande i land. förhållande från skildavårt Detta är

belyst i betänkandet Effektivare statlig inköpssamord-utgångspunkter
revisorers OffentligRiksdagensning SOU 1997:130, rapport upp-

offentligi Effekter lagenhandling l997/98:3 och rapporten omav
offentlig upphandling.upphandling från Nämnden för

avropsavtal i offentligutbredda användningen ellerDen ram-av
småföretag få order. På tid harupphandling försvårar för att senare

utsträckning börjat samordna sina upphand-myndigheter i allt högre
försvårar småföretagvarandra, vilket ytterligare förlingar med att vara

med i budgivningen.
skrivelse Småföretagsdelegationen Konkurrensverkettilll geren

upphandling bör till. Fallet rördeexempel på hur inteett en
företagshälsovård till statliga myndigheter. fallet utsågsI en samman-

Motivet blandlandsting vinnare i anbudstävlingen.slutning varsomav
hade rikstäckande verksamhet.sammanslutningenannat att

småföretagblir det omöjligt förMed sådana uttagningsgrunder att
lokal verksamhetföretag. de flesta myndighetertävla med För ärstora

fullt tillräcklig vad gäller företagshälsovården.förmodligen
kanoffentliga delar sina order i delupphandlingar flerOm organ upp

lägga bud och dessutom priserna pressas.

9 73/1998.Konkurrensverkets dnr
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starkt bidragandeEn orsak till småföretag har svårt hävda sig iatt att
offentliga upphandlingar de sanktionerna vid brottär Lagenmotsvaga

offentlig upphandling LOU. Det dessutom bara anbudstagarenärom
kan väcka talan i domstol. Ofta det mycket känsligt för litetärsom ett

företag klaga det LOU haratt när Man villöverträtts.att ogärnaanser
förstöra framtida affärer kunder, särskilt gäller dettastämmaattgenom
på mindre begränsatmed kundunderlag. skadeståndsmålIorter betalar
den förlorande dessutom rättegångskostnaderna, riskparten etten som
litet företag ofta inte kan Om tredje fick väcka talan i brottta. part mot

skulle förmodligenLOU fler fall komma i rätten.upp
finnsDet på många håll insikt LOU fungerar dåligt. Fråganattom

LOU dock uppsplittrad olikaär departement och fleraom
utredningar olika delar upphandlingsproblematiken aviserade.ärom av
Vad behövs samlat upphandlingsproblematikenär ett isom grepp om
syfte realisera idéerna affärsmässighet, konkurrensatt och icke-om
diskriminering ligger förgrund lagstiftningen. Man bör ävensom som

dessa mål bör kompletterasöverväga med målet lokalavärnaattom om
småföretag. Alltför ofta har lett tillLOU offentligaatt organ genom
sina upphandlingar medverkat till skapa oligopolmarknader.att
Småskalighet och lokal aspekter LOU inte tillåternärvaro är attsom en
köpare med i bedömningen. Offentliga upphandlingartar dockstyrs av

regelverkEG:s och det blir Regeringens sak påverka EG tillatt en mer
småföretagsvänlig hållning till upphandlingar.

Småföretagsdelegationen föreslår sammanhållen översynen av
Lagen offentlig upphandling. dennaI bör specielltöversyn över-om l

bereda ltredje tillfällevägas även väcka talan till domstolatt vidpart att
överträdelser LOU. viktigtDet regeringen tillmot är att attser
offentliga delar sina order så mindre företag fårävenattorgan upp en
chans med i budgivning. Stora ramavtal böratt stoppas.vara

4.6 Konkurrenssnedvridande stöd i

Alltför många småföretag har problem med offentligt stöd tillsom ges
deras konkurrenter. Stödet kan exempelvis inom för denges ramen
statliga arbetsmarknadspolitiken eller kommuner. Förutom stödattav
till konkurrent givetvis verkar demotiverande snedvrider deten
konkurrensen, vilket kan leda till fel företag överlever i kon-att
kurrensen, dvs. företag inte fått stöd kan slås frånett utsom
marknaden. På sikt kan bidragskultur etableras, svårär atten som
komma ur.
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På harår arbetslösheten gjort åtgärder beredskaps-attsenare som
arbeten, utbildningsvikariat och arbetslivsutveckling ALU ökat i
omfattning. eget-bidragStarta stöd kritiserats mycket.är ett annat som

ArbetsmarknadsverketsAv eget-bidraget framgårStartarapport att en
tredjedel de fått bidraget ansåg det givit fördelar i för-attav som
hållande till konkurrenterna.

konkurrensverkets förslagSmåföretag för ökad tillväxtI rapport -
199723 rad exempel kommuner verkar konkurrens-ges en som
snedvridande. Fallen kommuner givit penningbidrag, gratisrör som
eller subventionerad arbetskraft, nedsatta lokalhyror Sådana stödm.m.

inte tillåtna enligt kommunallagen förekommer alltjämt. Detär ärmen
främst småföretag råkar illa mycket förDet svårt små-ärut. ettsom
företag överklaga kommunalt beslut stöd till konkurrent.att ett att ge en

företaget drabbats ekonomisktOm inte kommunmedlem iärsom
kommunallagens mening det omöjligt.är

beslutetIbland stöd kommunalt bolag. sådant beslutEtttas ettom av
kan huvud inte överklagas. kan också svårt förDetöver taget ettvara
småföretag få kännedom kommunen eller kommunaltatt att ettom
bolag beslutat stöd.ge

får offentligt stöd inte alltid privat företag. deDen Iärett ettsom
fall då myndigheter, landsting och kommuner själva påopererar
konkurrensmarknader och priser understiger kostnadernasätter ärsom

skattebetalarna delvis finansierar verksamheten.det i själva verket som
Rådet för lika villkorslutet 1997 inrättades konkurrensI av

offentlig sektor rådet finnsmellan privat och N 1997:08. 1 represen-
näringslivet kommuner och landsting. Rådet skallför såvältanter som

utfärda rekommendationer till berörda Förhoppningsvis kanparter.
rekommendationer hjälpa till etablera god sed för dessasådana att

frågor.
fannUnderprissättningsutredningen konkurrens från offentligaatt

betydande problem för företagen, främst de mindre, ochorgan var
konkurrensneutralitet.föreslog åtgärder för ökad

SmåföretagsdelegationenltillKonkurrensverket har i skrivelseen
det finns antitrustregler och regler förvärvs-påpekat inom EUatt om

offentlig offentlig upphandling vid tvistkontroll, stödgivning och som
överklagande till EG-domstolen. Sverige finns inte någonmedger I

motsvarande möjlighet effektivt motverka företag drabbas deatt att av
konkurrenssnedvridande effekterna offentlig stödgivning. Konkur-av
rensverket konstaterar behovet sådan ordning hos småär störstatt av en

° Konkurrens i balans SOU 1995:105.
" Konkurrensverkets dnr 73/1998.
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och medelstora företag. Verket efterlyser vidare bättre tillsyn och
procedurer för åstadkomma rättelse då otillåtet stöd beslutats.att

Småföretagsdelegationen föreslår Kommunallagen iöversynen av
syfte företag bättre möjligheter överklaga kommunala beslutatt attge
och möjlighet i domstol kommunalt stöd. Annanatt pröva än
kommunmedlem borde få väcka talan i domstol i dessa frågor. Varje

offentligtgång stöd utgår borde minimikrav stödgivarenett attvara
tydligt visar hur konkurrensen påverkas.

4.7 och uppbördsdeklarationMoms

Avsikten med den skattekontolagen förenkla redovis-attnya var
ningen och betalningen skatter och avgifter samordna alltattav genom
till blankett och betalning i månaden. De rutinerna har ocksåen en nya
inneburit förenklingar, vad gäller straffavgiften förvid inläm-sentmen
nad deklaration tidpunkt för då deklaration och betalning hasamt anses
kommit Skattemyndigheten tillhanda har reglerna försämrats och miss-

särskilt småföretag.gynnar

Förfallodagen

Betalning och inlämnande deklaration i det systemetav anses nya vara
Skattemyndigheten tillhanda den dag då betalning bokförs Skatte-på
myndighetens konto respektive deklarationdå kommit fram till
Skattemyndigheten. Tidigare gällde den dag då betalning skedde i
post/bank eller då girering kom till post/bank. företagarenFör har
detta inneburit han måste kalkylera med postgång, helgdagar,att
klämdagar detI har i stället förskjutit tidpunktenetc. systemetnya man
för betalning skall Skattemyndigheten tillhanda framåtnär trevara
dagar vilket så lång tid det normalt innan bokförsär tarsom pengarna
på Skattemyndighetens konto.

12Skattebetalningslag SFS 1997:483 med tillhörande skattebetalningsförord-
ning SFS 19972750.
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Straffavgiften

detI straffavgift på kronor deklara-l 000systemet tas utnya en om
tionen inlämnas för det tidigare finnsI egentligen ingensent. systemet
motsvarande bestämmelse eftersom deklarationens inlämnande och
betalning skedde i handling. Många företagare skulle viljasamma
lämna deklarationen direkt till det lokala skattekontoret. Riksskatte-
verket har emellertid uppgivit detta inte möjligt.äratt

Regeringskansliet har tidigare kronorl 000 rimligäransett att en
avgift och det skall jämföras med straffavgiften för inlämnadatt sent

fördeklaration företag, kronorl 000 lägst. Jämförelsen kanärsom som
ifrågasättas eftersom företagets särskilda självdeklaration lämnas
endast gång år möjligheterna till anstånd i dag mycketärsamt atten per
goda, särskilt redovisningsbyråer eller revisionsbyråer begärom

för företaget.anstånd Småföretagsdelegationen det oskäligtärattanser
avgiften lika oberoende förseningens längd och vilkaäratt stor av

belopp deklareras.som

Småföretagsdelegationen föreslår avgiften slopas.att
detta inte möjligt bör det införas möjlighet för företagOm är en som

önskar datum lämnaså på angivet deklarationen lokalt skatte-att
kontor och samtidigt erhålla kvitto deklarationen har inlämnats.att

bör kunna postkontor.Detsamma även göras

EG-anpassade regler4.8 Nya om

resultaträkningens utformning
ÅRL,årsredovisningslagen tillämpas första gången påDen nya som

medfört uppställningsformer för resultat-räkenskapsåret 1997, har nya
förhållande till tidigare lagstiftning innebär deräkningen. I nya upp-

ställningsformema väsentligt ökade krav specifikation rörelsensav
ÅRL bolag under vissa förut-kostnader. Enligt 3 kap. § får vidare7 ett

slå och vad lagen kallarsättningar ihop i resultaträkning upprättaposter
resultaträkning. för sådanförkortad villkor gällerDe som samman-

slagning dels bolaget sådan storlek det inte behöverär äratt att utseav
auktoriserad revisor, dels och registreringsverket PRVPatent-att

särskild till sammanslagning följermeddelar dispens. Möjligheten av
artikel i fjärde bolagsdirektiv. storleksgränser27 EG:s De som anges

överstiger emellertid vida de den svenska lagstiftaren valt.där som
föreskrivs direktivet och Sverige detNågot krav på dispens inte alls i är

land inom har infört sådant krav.enda EU ettsom
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problem förinnebärregleringenden svenskasighar visat storaDet att
tillverkar ochi huvudsakbolagoch medelstoraallt småframför som

konkret och tydligtpåbelysesprodukt problemenendasäljer etten
Justitiedepartementetyttrande tilldessKonkurrensverket isätt av

ÅRL ökade specifice-meddenfebruari 1998. Genomden 9daterat
intebolagkostnader tvingasrörelsensvad gällerringsgraden ett om-

mellanförhållandetredovisamedgessammanslagning netto-öppetatt-
tydligtframkommerDärigenombruttoresultatet.omsättningen och

självtsigvinstmarginaler. Detprissättningspolitik och sägerbolagets
från konkurrens-känsligkaninformationsådan ytterstatt varaen

möjlighet tillinförtalltsåochinsetthar EGsynpunkt. Detta även en
resultaträkningarna.ivissasammanslagning posterav

vadstorleksgränservarierandetillämpar någotmedlemsländerEU:s
dendockkanAllmäntsammanslagning. sägastillmöjligheten attgäller

övrigarestriktivbetydligt änlagstiftningen framstårsvenska mersom
ÅRL tvåtillämparendastdettaDelvis berorEU-länders. att

anställdaoch antaletbalansomslutningtillmed referensgränsvärden
balansomslutning,tillreferensmedtillämparländerövrigamedan tre
också pådet beroranställda.antal Mennettoomsättning och att ett av

detnämligenjämföra,gränsvärden gårtvåde att som avsersom
länder.flertalet övrigaiSverigelägre iliggerbalansomslutningen, än

dispens-särskilttillämpaSverigeFramför allt ettattensamtär om
förfarande.

i fallPRVkan konstaterasdispensförfarandet vartgäller attdetNär
ifrånsig utgåförklarat typhar setttills vidare stort samma av

lagstiftning jfrenligt äldreprövningförtill grundlågbedömning som
januari 1996.före den llydelsei dessaktiebolagslagenkap. 6 §ll

Eftersomsida.från PRV:sståndpunktbesynnerligDetta är en
ÅRLmedväsentligthögstökatresultaträkningenspecificeringsgraden i

dåmed tidigarejämförtannorlundahelti dagförutsättningarnaär
situation iendatill Denkunde slåskostnader post.rörelsens samman en

ii hopslåtillståndansöker posterbolag i dag attvilken ett om
tidigaremed denjämförbarallsintesåledesresultaträkningen är som

Slut-bruttoomsättningssumman.utelämnademotiverakunde ett av
ipraxis ochrestriktivasinpåmåste lättaPRVdetta är attsatsen av

dispens.beviljautsträckningbetydligt större
bara lättalängreväsentligtskälemellertid än attfinnsDet att upp

dispens.särskildkravet påupphävai ställetdispensprövning ochPRV:s
bolagssvenskabetänkligthögstförsämrar sättDispenskravet ett

har någotinteutländskaförhållande tillkonkurrensmöjligheter i som
naturligtvisförsämringdennaGraden ärmotsvarande krav. av

olägenheternamedförpraxispraxis. Enberoende PRV:s generös attav
saken hörhelt. Tillundanröja demkan intemindreframstår mensom
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gjort bedömningenPRV ansökan dispens offentligatt att ären om
handling. Många de uppgifter begärPRV sådanärav som av
karaktär själva ansökan därmed kan upplevas likaatt ett stortsom
problem lämna de efterfrågade sifferuppgifterna i resultat-attsom
räkningen. Resultatet kan bli bolag avstår från söka dispensatt ett att av
det skälet ansökningshandlingen offentlig. minimikrav förEttatt är att
bibehålla dispensförfarandet måste ansökningshandlingenattvara
omfattas sekretess.av

för införa dispenskravetEtt det ansågs finnasargument att attvar
risk för sammanslagningsmöjligheten skulle kommaatt attannars
missbrukas. risk bedömasDenna måste obefintlig, inte minst motsom
bakgrund den revisorsgranskning sker redovisningen. Iav som av
denna granskning ingår bedöma bolagets konkurrenssituation äratt om

densådan motiverar sammanslagning.att en

Småföretagsdelegationen föreslår att:

särskilda dispenskravet upphävs. inte så skerDet Om måste0
ansökningshandlingen omfattas sekretess.av
Kriterierna för vilka bolag omfattas sammanslagnings-0 som av
möjligheten utformas på skett i övriga EU-länder,sättsamma som
dvs. lagen bör innehålla referenser till balansomslutning, netto-

anställda.omsättning och antal
Storleksgränserna höjs. Särskilt dispenskravet bibehålls finns0 om

artikelingen anledning inte utnyttja fullt27att ut.

Arbetarskydd4.9

arbetarskyddsområdet finns bestämmelser olikaPå rad på sätten som
skapar problem för småföretag. småföretagare reglernaFör många är
svåra förstå och tillämpa. innehåller inte några särlösningar förDeatt
småföretag. Situationen har komplicerats det finnsatt ettav numera

området. Införandetomfattande europeiskt regelverk på intern-av
förutse risksituationerkontroll, dvs. arbetsgivaren själv skall ochatt

vidta åtgärder följa detaljföreskrifter, ställer kravstörreän attsnarare
arbetsgivaren igenom verksamheten och utarbeta handlings-på att

Småföretag har begränsadeplaner för säkerhet. mycketstörre
administrativa lägga ned sådant arbete. Detta uppvägsattresurser av

småföretagaren väl medveten arbetets riskmoment eftersomäratt om
han/hon ofta verkar sina anställda.nära
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Arbetarskyddsverket bedriver mycket intressant arbete medett
regelförenkling har mål bort eller förenkla 25att ta procentsom som av
regelverket. Småföretagsdelegationen vill till fortsattuppmuntra
regelförenklingsarbete och andra myndigheter följaattuppmanar
Arbetarskyddsverkets exempel. Viktiga lärdomar kan dras hurav
Arbetarskyddsverket organiserat arbetet och förankrat det internt och
externt.

Småföretagsdelegationen föreslår Yrkesinspektionen vid denatt
första kontakten med företag redogör för de krav ställs ochett som ger
råd uppfylla dessa. Arbetarskyddsverket börvägar att ävenom

fungeragenerellt delvis rådgivare i arbetarskyddsfrågor: Specielltsom
för småföretag det till hjälp få hjälp med konkretiseraär stor att att
arbetarskyddsfrågorna och hur arbete med intemkontroll bör bedrivas.

hjälp till småföretagSom borde Arbetarskyddsverket lägga upp en
idébank med exempel på hur andra löst säkerhetsproblemen. Små-
företag bör kunna erhålla finansiell hjälp vid investeringaräven stora

arbetarskyddsregler tvingar fram.som

Informations- samrådsplikt4.10 och vid
markarbeten

Många näringsidkare driver små butiker eller serviceinrättningar isom
hyrda lokaler drabbas hårt det lokala gatukontoret utför arbetennär av
olika slag i utanför lokalen. Tobaks- och tidningshandlare,gatan rese-
byråer och småbutiker ofta beroende kunderna enkelt kanär attav se
och kliva i lokalen. Ofta det sig oplanerade köp, köp därrör om
bekvämlighet och tillgänglighet avgörande faktorer och köp kanär som

hos andramånga näringsidkare.göras
sådana småföretagNär drabbas trañkavstängningar, vägarbetenav

och dylikt innebär det ofta kännbara avbräck i intäkterna. Ofta kan
skadorna minska påtagligt näringsidkaren informeras i god tid ochom
kan samråda med den skall utföra markarbetet tidpunkten försom om
särskilt svåra markarbeten, hur tillgängligheten för kunderna skall
kunna så möjligt under arbetsperioden och hurgöras stor extrasom
skyltning och dylikt kan minska skadorna för näringsidkaren.

Småföretagsdelegationen föreslår kommun eller före-att annan som
trañkavstängningar, vägarbeten och liknande skall åläggas samråds-tar

plikt med de näringsidkare drabbas ingreppen.som av
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4.11 Förenkla redovisningen ochmatav

alkohol för restauranger

Restaurangbranschen har mycket hög andel småföretag och tyngsen av
omfattande uppgiftslämnande vad gäller försäljning alkohol.ett Tvåav

gånger året fyller varje i s.k. Restaurangrapportrestaurangägareom en
till Alkoholinspektionen. Denna har mycket gamla ochrapport anor
härstammar från tid då alkoholkonsumtion omgärdades störreen av
restriktivitet i dag. På blanketten skall rad vitt skildaän uppgifteren
redovisas: intäkter från försäljning öl, vin sprit och särredovisas;matav
inköpta volymer olika dryckesslag; antal dagar i veckan medav
offentlig dans eller varieté, musikunderhållning 0.d.; antal
förströelsespel och roulettspel.

Uppgifterna i Restaurangrapporten används i syften.två Dels ligger
underlag för den offentliga statistiken. För statistiskarapporterna som

ändamål finns visserligen redan uppgifter från grossisterna som ger en
bild försäljningen nationell nivå, kanrestaurangrapportemaav men

bild regional och lokal konsumtion. Dels används irapportenge en av
kontrollsyfte skattemyndighet, polis och kommun, utfärdarav som
utskänkningstillstånd.

Småföretagsdelegationen uppgiftslämnandet alkohol-attanser
området har spelat sin roll. ökade illegala införselnDen alkoholut av
har gjort den statistik kan utifrånatt göras restaurangrapporternasom
inte kan något relevant underlag för alkoholpolitiska beslut.utgöra Inte
heller kontrollmotivet relevant för behållaär ett argument att rapporte-
ringen eftersom de näringsidkare fuskar ändå inte fyller isom
blanketten med riktiga uppgifter. Myndighetsrapporteringen leder i
stället till ökad arbetsbörda för de hederliga näringsidkarna.

också svårt motivera varförDet just alkoholområdet skall intaär att
särställning vad gäller uppgiftslämnade. Alkoholforskningen kanen

forskningsgrenarandra använda beprövade metoder urvals-som som
undersökning och intervjuer. Dagens duger hurrestaurangrapporter

helst inte analysunderlag.som som

Småföretagsdelegationen föreslår alkoholrapporteringen frånatt
slopas. Småföretagsdelegationen har vid sitt sammanträderestauranger
beslutat1998-06-03 sända skrivelse med detta innehåll till denen

pågående utredningen för vissa bestämmelser i alkohol-översyn av
lagen, enligt direktiven skall denna fråga.översom se

3 Dir 1998:19 sid 10.
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statligtmellanKonkurrensneutralitet4.12

ochdistriktsveterinäreranställda
veterinärerprivatpraktiserande

distriktsveterinärorganisationförlänsstyrelsernaviaStaten enansvarar
hoshälsovårdochsjuk-behovettillgodosetill förfrämst är att avsom

jord-inomanvändshos hästarochanimalieproduktioninomdjur som
handförstafinansieras iDistriksveterinärorganisationenskogsbruk.och

anslag.statligaocksådjurägarna,dvs.uppdragsgivarna, genommenav
miljonertill drygt 78uppgåanslagetstatligadetberäknas1998För

distriktsveterinär-förkostnaderminskabl.a.syfte statenskronor. I att
i denna,förändringarvissabeslutatriksdagenharorganisationen om

beslut,dessaföljdorganisatoriskt. Somochfinansiellt sombåde aven
sittökatdistriktsveterinärorganisationenharjuli 1995,sedan 1gäller

ridhästar.ochsällskapsdjurdjursjukvård förgällervadengagemang
behandlattidigarevisserligenhar ävenDistriktsveterinärorganisationen

där detområdenihuvudsakligendåridhästar,ochsällskapsdjur men
omorganisa-få. Efterveterinärserviceprivat attnågonfunnitsinte har

medveterinärstationeretableraJordbruksverket atthartionen genom
där detområdeniveterinärvård ävenutbudetökatklinikmöjligheter av

till varförFörklaringarnaveterinärvård.privatfungerandefinnsredan
där denmarknadersigsökerdistriktsveterinärorganisationen motnu

hararvodesinkomsterökadeBehovetflera:verkatintetidigare är av
djur inomAntaletminskat.anslagenstatligademedtaktiökat att

hållfrån ärinkomstervarför annatminskandestadigtjordbruket är
välkomna.

begränsadmycketiendastJordbruksverkethörsakenTill att
officiellaveterinärkåren närprivatadensiganvänderomfattning av

distriktsveterinär.användsfinnssådanutdelas. Däruppdrag en
s.k.i detkraventillgodoseförladugårdargranska attUppdrag att

distriktsveterinär. Ersätt-tillendastpraktikenilämnasmjölkdirektivet
förstdjurägarenendastutgårdjurägareboendeavlägsettillning om

distriktsveterinär.anlitat en
allvarligtsärskiltdet attdiskriminering ärdennatankeMed

ochdjurhälso-konkurreraförskattemedelanvänder att omstaten
statligtdärridhästarochsällskapsdjurför engagemangdjursjukvård

privatfungerandedärdeminstallra orterförekomma,bordeinte
redan finns.vård

kontrollerandeegenskapJordbruksverket iolämpligtDet att avär
ochdjursjukvårdvadaffärsverksamhetbedrivermyndighet avser
förförfattningarskriverveterinärerdemedkonkurrerardärmed man

tillsynbedriveroch över.
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Småfdretagsdelegationen föreslår distriktsveterinärernas uppgifteratt
tydligare preciseras och den statliga myndighetsutövningen skiljsatt
från affarsverksamheten på tydligt kravHögre bör ställas påsätt.ett
kostnadsredovisningen för distriktsveterinärorganisationen i syfte att
förhindra statliga medel används i den konkurrensutsatta verk-att
samheten.

3 18-1206
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Sammanställning förslag5 av

Småföretagsdelegationen har i flera sammanhang lämnat förslag inom
olika områden till regeringen. förslag har dels lämnatsDessa löpande i
aktualiserade frågor, dels lämnats i särskilda kring de femrapporter
huvudområden delegationen inriktat sitt arbete regelförenkling,-
tillgänglighet, kompetensförsörjning, ekonomi/samverkansocial mellan
småföretag kapitalförsörjning.samt

Förslag lämnade i särskilt aktualiserade5.1

frågor

Småföretagsdelegationen har i flertal fall lämnat förslag tillett
regeringen statligaoch myndigheter i frågor löpande aktualiseratssom

företagare. förslagBland sådana märks:av
för barnbidrag,Utbetalningsdagar bidragsförskott och pensioner

skrivelse till Finans- och Socialdepartementen 1997-02-28
Fåmansföretagsbeskattning, avskaffande stoppreglerna,av
instämmande i Industriförbundets förslag beslut sammanträdepå
1997-03-10
Alkoholinspektionens avgifter
skrivelse till Alkoholinspektionen 1997-03-12
Regler för vidmomsavdrag småbelopp
skrivelse till Riksskatteverket 1997-03- l 2
Gruppundantag enligt konkurrenslagen för frivilliga kedjor i
detaljhandeln
skrivelse till Närings- och handelsdepartementet 1997-04-03

portohöjningPostens
skrivelse till Posten AB 1997-04-04
Regler för anmälan till frågaYrkesinspektionen vid som
polisanmälts
skrivelse till Arbetarskyddsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen
1997-04-09
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för sjuklön dag 14-28Arbetsgivares ansvar0
1997-05-07socialministernfinansministern ochtillskrivelse

sjuklönerHögkostnadsskydd mot0
1997-10-091997:90AGRA-utredningen Sskrivelse till

företagregistreringEnklare av0
1997-10-29handelsdepartementet,Närings- ochskrivelse till

miljöområdetinomprodukter och tjänsterExport av0
1997-11-19handelsdepartementetNärings- ochskrivelse till

personaluthyrningsverksamhetplaneradeAMU-gruppens0
1997-12-1 1Arbetsmarknadsdepartementettillskrivelse

SöderhamniVirtuellt utbildningscentrumFörslag om0
ochtill Närings-Söderhamnskommitténmedskrivelse gemensam

1997-12- 11handelsdepartementet
betänkande EttNäringsförbudslagsutredningensYttrande över0

1997:123näringsförbud, SOUeffektivare
1997-12-22handelsdepartementettill Närings- ochskrivelse

Grunddata ibetänkandeGrunddatabasutredningensYttrande över0 -
tjänstsamhällets

1998-01- 12Finansdepartementettillskrivelse
rehabiliteringsansvararbetsgivarenspåSynpunkter0

1998-01-261997:90AGRA-utredningen Stillskrivelse
skattereglernanäringsidkareEnskilda översynRemissvar av0 -

1997:178SOU
1998-02-1 1Finansdepartementettillskrivelse

betänkandeBranschsaneringsutredningensYttrande över0
1997:1 11ekobrott SOUmetoderoch andraBranschsanering mot

1998-02-13Justitiedepartementettillskrivelse
förRättsskyddsförsäkring patent0

handelsdepartementet,ochtill Närings-skrivelse
1998-05-29Pagrotsky,LeifochSundströmAnders

restaurangrapporteringSlopad0
vissa1998:02Kommittén Sskrivelse till översyn avom

1998-06-08alkohollagenbestämmelser i
småföretagochArbetarskydd0

1998-06-08Arbetarskyddsverkettillskrivelse
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regelreformeringFörslag kring5.2

delegationen lämnat förslagregelreformering harområdetInom om
för småföretag,regler särskild betydelsedels konkreta förändringar i av

bör organiseras.och regelgivningendels hur regelreformeringsarbetet
båda dessa områden varitför delegationen har iUtgångspunkten att

möjligt och hållbart i tiden.enkeltregelverket skall såvara som
sådanaför småföretag eftersträvatshar inte särregleringarDäremot -

komplicera dentiden, bidrar tillofta mindre hållbara iregler är att
trösklar.tillväxthämmanderegelmassan skaparsamlade samt

befintliga reglerFörenkling5.2.1 av

ibättre regler lämnasförslag till enklare ellerdeFörutom somnya
förenklings-Småföretagsdelegationen lämnat 26hardenna rapport

regler 86.och enklare SOU 1997: li Bättreförslag rapporten

Snabbare patent
Patentskydd för enklare uppfinningar

byråkratisk utformningmindreDatalagstiftningen bör ges en
ersättningar i deberäkningsunderlag förenhetligtInför

försäkringarnaallmänna
till försäkringskassanuppgiftslämnandeonödigtSlopa

rehabiliteringsansvararbetsgivarnasKlargör
schabloniserastjänstebilar börBeskattningen av

företagregistreringEnklare av
fåF-skattsedel skall bli lättare att
egenföretagaresjälvdeklaration förFörenklad10.

momsredovisningenskattetillägg för fel iSlopa11.
till myndighetuppgiftslämnandei företagensLättnader12.

uppgiftslämnande till SCBförStorleksgräns13.
uppgifter tilllämnaskall behövaFastighetsägare14.

lägenhetsregister
tullproceduremaFörenkling15. av

obligatoriskadenavgifter och byråkrati kringSlopa16.
ventilationskontrollen

platsanmälanobligatoriskSlopa lagen17. om
inom tiotalmyndighetsutövningPunktlighetsmål i18. prövas ett

myndigheter
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19. Prövning kommunal kompetens driva affärsverksamhetattav
Rådet för konkurrens likaatt villkor hurgenom prövar

praxis fungerar ställning till juridiskasamt tar rättom personers
klaga kommunala beslutöver kanatt utvidgas

20. Avreglera förordnandet ordningsvakterav
21. Slopa behovsprövning för tandläkare
22. Fritt val i barn- och ungdomstandvården
23. Konkurrensneutralt boende för funktionshindrade
24. Avreglera biluthyrningen
25. Avreglera långväga busstrafik
26. Marknadsanpassa regelsystemet för tolkning

5.2.2 Regelreformeringssystem

Småföretagsdelegationen har i Regelförenkling för fram-rapporten
tiden SOU 1998:78 lämnat förslag till hur den framtida regel-
reformeringsprocessen bör utformas i Sverige. Detta förslag redovisas
nedan i sammanfattning.

nivåNationell

Regelreformeringsenhet
Regelförenklingsarbetet måste för få effekt ha politiskt stöd frånatt
allra högsta nivå. Småföretagsdelegationen föreslår därför att stats-
ministern skall ha tydligt politiskt för regelreformerings-ett ansvar
arbetet.

På tjänstemannanivå inrättas särskilt sekretariat för regel-ett
reformeringsfrågor regelreformeringsenheten. Regelreformerings--
enheten bör ingå i Närings- och handelsdepartementet. förutsätterDetta
emellertid Närings- och handelsdepartementetatt de reella möjlig-ges
heterna utvecklas till och på sigatt uppgiften strategiskttar att mer
driva tillväxt- och näringslivsfrågor på långsiktigt hållbartett sätt.
Härvid krävs Närings- och handelsdepartementetatt övergripandemer
kan arbeta med svenskt näringslivs frågor EU, andra departe-gentemot

och inom för den regionaliseradement tillväxtpolitiken. Dettaramen
kan beskrivas så Närings- och handelsdepartementet fåratt rollsamma
för tillväxt och företagande Finansdepartementet har i stats-som
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finansiella frågor. Blir så inte fallet bör regelreformeringsenheten i
stället organisatoriskt placeras i Statsrådsberedningen.
Regelreformeringsenheten skall ledas särskild statssekreterareav en
och har till uppgift leda och följa regelrefonneringsarbetet departe-iatt

verk och kommuner. Enheten leder arbetet med PKA-analyserment,
följeroch hur de genomförs. Enheten utarbetat vidare riktlinjeräven

för PKA-analys skall genomföras och utvecklar modeller förnär
sådana analyser.

Viktiga uppgifter för regelreformeringsenheten bör att:vara
stödja departement, verk och kommuner utvecklaattgenom0
metoder för regelförenkling och FKA-analyser

kompetensutvecklande insatser inom området regel-bidra med0
förenkling och PKA-analyser för ansvariga inom departement,
verk och kommuner

regelförenkling och PKA-analyser förlöpande följa arbetet med0
vidtas genomförskontrollera åtgärder skall ocksåatt att som

följa kvaliteten i demsamt
arbetar medhelp-desk funktion för de ansvariga som0 vara

verk ochregelförenkling och PKA-analyser i departement,
kommuner

regelförenkling PKA-analyser iexempel ochsprida goda0
och kommunerdepartement, verk

det genomförande regel-best-practice gällerutveckla när av0 en
PKA-analyser i departement, verk och kommunerförenkling och

det fort-regelförenklingsarbetet, hurårlig rapport om0 avge en
effekter uppnåsskrider och vilka som

i sina verksamhetsberättelser redo-följa myndigheternaatt0 upp
skyldighetregelreformeringsarbete fullgör sinvisar sitt samt
ochverksförordningen fortlöpande följaenligt 7 § prövaatt upp

författnings-konsekvenserna deden verksamheten och avegna
verksamheten vid-särskilda beslutföreskrifter och rör samtsom

åtgärder behövsdetar som
samlad uppföljningmandatperiod genomföragång en avper0 en

redovisas till riksdagen iregelförenklingsarbetet denna en-
särskild rapport.

uppgift myndig-bör vidare ha tillRegelreformeringsenheten att om
regelreformerings-uppgifter inom förheterna inte fullgör sina ramen

borde genomförts,genomförts dearbetet- PKA-analyser när omom
eller visar på högre kost-genomförts bristfälligaPKA-analyser ärsom

Vi uppfattar i fortsättningen PKAproblem- och konsekvensanalys.PKA,
PKA-analys.och benämner företeelsenbegreppettsom
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nader vad lagstiftaren förutsattän hänskjuta frågan till regeringens-
prövning. sådanaI fall bör föreslagen reglering inte träda i kraften
innan regeringen medgivit så sker.att

Regelreformeringsenheten bör vidare samordna det svenska arbetet
med påverka EU:s regelgivning i de fallatt det påverkar näringslivets
villkor. Enheten bör prioriteradäven uppgift ha följa problemetattsom
med s.k. gold-plating nationella vid implementeringatt EU-organ av-
regler går längre vad de factoän krävs.som

Näringslivets Regelråd
En särskild Näringslivets Regelråd med företrädare för före-grupp - -

forskare och organisationer inrättas.tag, Företagarna bör i majori-vara
Denna blir friståendetet. med högett trovärdighetgrupp organ som

används stöd i utvecklandet regelreformeringsarbetet.som av
Gruppen arbetar fristående samarbetar närmastsom en grupp men

med regelreformeringsenheten i Närings- och handelsdepartementet.
viktigEn uppgift för vidare idégivareär och inspiratörattgruppen vara

till det arbete bedrivs med regelreformeringsfrågor i Närings- ochsom
handelsdepartementet. Gruppen granskar vidare regelreformerings-
arbetet i hela statsförvaltningen.

Paneler
Paneler med småföretag för förslag till regler ochatt testa regel-nya
förändringar inrättas. Detta bör komplement till de bered-ettses som
ningsförfaranden och remissförfaranden traditionellt tilllämpas.som
Fördelen med panelsystemet främst det konkretaär och direktaatt ger
indikationer på hur den praktiska tillämpningen fungerar i småföretag
problem, tidsåtgång etc. medan remissförfarande lättare fångarett upp

övergripande och principiella frågeställningar.mer
Det operativa för hantering dessa paneleransvaret bör ligga påav

regelreformeringsenheten i Närings- och handelsdepartementet.
Paneler består företag inom viss sektor kan dock tänkassom av en

respektive myndighet. båda fallenI förutsätts delsopereras av att
panelema i första hand består småföretag kan kompletteras medsom av

företag, dels samverkanstora mednära näringslivets organisationeren
det gäller urval företagnär till panelema.av

måsteDet vidare betonas frågan paneler skallatt när användasom
strategisk. Varjeär år införs eller ändras 4 000 föreskrifterca som

berör företag. Endast i mindre andel dessa det lämpligt ochären av
möjligt använda paneler.att
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Departementen
Inom varje departement statssekreterare till ansvarig förutses en
regelreformeringsarbetet. inteHär inrättandet särskildavses av en
befattning statssekreterare vad erfordras redanär attsom som en-
befintlig statssekreterare har särskilt uttalat för PKA-frågorett ansvar
inom departementets verksamhetsområde. Varje departement har

för PKA-analyser genomförs så skall ske och påansvaret att när sättet
vilket de genomförs.

Myndigheter/verk
Respektive verk har för sina regelrefonneringsfrågor ochansvaret
PKA-analyser. Generaldirektören skall befattningshavare,utse t.ex.en
chefsjuristen motsvarande, särskilt ansvarig för verkets arbetesom
med dessa frågor.

Koppling till riksdagen
Frågor kring regelgivning har betydelse för riksdagensäven storen
beslutsfattande. Framför allt bör det betonas brister i beredningenatt av
förslag PKA-analyser genomförtsatt så skulle ha skett ochnär
brister i kvaliteten i genomförda PKA-analyser innebär riksdagensatt
beslutsunderlag blir undermåligt. därför naturligt ocksåDet riks-är att
dagens revisorers och Konstitutionsutskottets viktiga roll det gällernär

följa regelgivningssystemet särskilt uppmärksammas.att

mål regelreformeringsarbetetKvantitativa i
Regeringen bör möjligt efterså valet i september före-1998snart som
lägga förslag till programriksdagen för regelreformeringsarbetet.ett

detta bör målen för regelreformeringsarbetetI under mandat-program
perioden fastställas. På detta regelreformeringspolitiken delssätt ges en
nödvändig långsiktighet, dels tyngd i alla departement ochstörreen -
myndigheter.

regelreformeringsprogrammet bör tydligt och kvantifierbart målI ett
för regelförenklingsarbetet under mandatperioden kanDettaanges.
utformas antingen krav på regelvolymen skall minska i vissattsom
angiven omfattning eller krav på företagens administrativaett attsom
belastning regelverket skall minska i viss angiven omfattning.av
Småföretagsdelegationen föreslår förmålet mandatperioden skallatt

företagens administrativa belastning minskar med tredjedel.attvara en
Vidare bör i regelreformeringsprogrammet mål vad gälleranges

arbetet med den befintliga regelmassan. Småföretagsdelegationen före-
slår målet för arbetet de befintligamed reglerna bör alla gåsatt attvara
igenom under den kommande mandatperioden.
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PKA-analyser
enhetdenvilar påPKA-analysergenomförandeförAnsvaret av -

tillförslagutformarmyndighet-kommitté,departement, nyensom
utformningförhelhetsansvaretbehållsregel. På detta systemenssätt

kostnadernaoch beaktaberäknaskallfackansvariga enheteroch även
införa.villregler deoch deförvaltarderegelsystemför de nya

behovetskallregelutformauppdraginnanRedan att nyenges
syftevisstuppnåform förregeloch valet ettatttydligt somavanges

kan haförslagallagenomföras påskallPKA-analysermotiveras. som
ändåföretagen. regleringOmföreffekterekonomiska anses somen

tyngdpunkten i kon-börproblemanalysefterden enda utvägen en
kostnadernavadkostnadsberäkningarliggasekvensanalysen avser

reglerförbörsmåföretagstestsärskilt görasnäringslivet. Ettför som
omfattning.i någonsmâföretagenpåverka störrebedöms

ochtydligtsyfte börvisstuppnåförregleringValet ettatt angesav
reglertillförslagutformauppdragmotiveras attnär ges.nya

handels-ochNärings-regelreforrneringsenheten inomsärskildaDen
inklusiveRegeringskansliet-uppgift inomhar tilldepartementet att

genomförsregelförenklingsarbetetverka förkommittéväsendet att-
följaskeskallså systemetgenomförs samt attPKA-analyser näroch att

förslagregeringensform. Iregelvaletvadregelgivingför somavavser
skall tydligtregler,förslaginnehållerriksdagen,till anges:nyaomsom

agerandeoffentligtbehovetrörandeställningstagande av0
styrforrnregleringvalet somav0

tillmotiveringalternativtPKA-analys,genomfördresultatet av0
genomförtsPKA-analysatt

dennaresultatetfalloch i såföretagspanel har använts avom0 -
skett.intetill såskäletpanel inte attrespektive använtsom

näringslivetmedSamråd
samrådaskyldigheti dagfinnsuppgiftslämnande attgällerdetNär en

gällerdetinförasbörskyldighet närmotsvarandenäringslivet. Enmed
regler. Detbefintligaförändringarochreglerinförande avnyaav

inteforcetask ersättersåsomochpanelerhärvid systernbetonas att
samrådsskyldighet.kompletterarsnarastutan

ochskallPKA-analyserför göras5 rekommendationutfärdat närharEU en
97CApril 1997of 22RecommendationCommissionskalldehur ut-se

busi-forenvironmentbusinessthesimplifyingimproving andfinal1161 on
analysersådanaskallrekommendationEnligt dennastart-ups. genom-ness

medsärskild enhetstödmedskall skedetlämpligt ochdetföras är av ennär
åtgärderna.samordnamandat att
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Tidiga konsultationer med näringslivet kan avgörande för ettvara
lyckat regelreformeringsarbete. Konsultationer med näringslivet bör
komma in tidigt i redan reglering.när övervägerprocessen, man en

Småföretagsdelegationen understryker särskilt behovet kon-näraav
sultationer med näringslivet i tidiga skeden regelgivningsprocessenav

nivåKommunal

hanteringenI regelförenkling och regelrefomiering bör denävenav
kommunala nivåns regelgivning uppmärksammas. regelgivningsDenna
kvalitet, inriktning och omfattning bör följas särskilt. kanDettaupp

ske i samverkan med Svenska Kommunförbundet- härt.ex. Hollandär
intressant förebild.en

Regelutformning förhållningssättoch myndigheters

idsbegränsadeT regler
vissa fallI motiven för regel begränsade i tiden.är kanDeten

naturligtvis också så överskattat behovet regleringattvara man av en
eller regeln inte lett till resultat. Trots detta det ofta såatt avsett är att en

kvarstårregel ifrågasättas. Orsaken till detta kan detutan att attvara
krävs aktivt beslut för ifrågasätta och upphäva regel. regelett Enatt en

införts har också ofta till sig knutit intressenter, myndighetersom som
förvaltar regeln, intressegrupper inom området Intressenetc. tarsom
skada regel däremot i normalfallet och inte likaärav en mer anonyma
välstrukturerade. infördEn regel tenderar därför bli kvar till dess deatt
problem den leder till blir förhållandevis stora.

modell börEn medvetet arbeta med tids-prövas är attsom
begränsade regler regler där det redan från början de harattanges en-
begränsad livstid, så regel för fortleva efter sitt Slutdatumatt atten
måste ha stöd aktivt beslut.ett nyttav

Införandet sådant instrument tidsbegränsade regler måsteettav som
dock ske på planerat Många regler har sin betydelsesätt.ett typer av
just de tillhandahåller tiden stabila förutsättningar,att övergenom
Spelregler. kanDetta gälla de grundläggande reglerna inomt.ex.
skatteområdet, civilrättsliga regler och grundläggande regler inom
arbetsrätten. Beträffande sådana regler det till skada, förär snarast
företag, myndigheter och medborgare, de ofta.ändras förom

6 StorbritannienI sunsetting" särskilt lämpligt det gälleratt är närmenar man
regler tillkommer för oväntade situationer kräver snabbamötaattsom som
åtgärder, "Thinking About Regulation Guide GoodA Regula-t.ex. tose -
tion.
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skedärförregler börtidsbegränsade attInförandet genomav
regel-antalinomregelgivningsmodelldenna ettregeringen testar

hardärområdennaturligtdåkanDet testaatt man ensystem. vara
där detsnabbt ochrelativtinförasregler måstedärregeltillväxt, nya

effekter.reglernasöverblickasvårtkanbörjanfrån attvara

förhållningssättMyndigheters
med små-kontakteriförhållningssättetochsmåföretagtillAttityderna

förpraktisktbådegällerbetydelse. Detta attmycketharföretag stor
småföretagenbeträffande hurpsykologisktochsmidigtfrågorlösa

regel.tillämpningenochmyndigheternamedkontaktenupplever enav
viktigt. Någramycketförhållningssätt typersådanapåverka ärAtt av

bör är:instrument övervägassom
primärtpolitisk nivå-från hög stats-markeringar,symbolmässiga0

föregårnyckelfrågorsjälva inäringsministernochministern som-
småföretaginförlyhördhetochmeddialogexempel imed gott

utnämningmyndigheterna,blandexempel t.ex.godautpekande av0
myndighetsmåföretagsvänligaårets mestav

uppnåbästapåför sättmyndighetermellanbenchmarking att0
bemötandemålochhandläggningstiderkortaservicemål t.ex.vissa

kontakten.uppleversmåföretaghurmäta

tillgänglighetkringFörslag5.3

tillgängligochBättreiharSmåföretagsdelegationen rapporten mer
lättaresmåföretagtill hurförslaglämnat1998:64information SOU

ochuppgifterlämnafråninformationtill samttillgångskall få
inedanredovisasförslagmyndigheter. Dettatillanmälningar

sammanfattning.

Internetbaserat informations-föransvarigbör ettStaten ytterstvara0
fåkandygnethelst påochlättföretagare närdärsystem somen

i olikaföretagolikaförgällervilka regler typerfram avsom
hittaskanrådgivningstödochfinansiering samtsituationer. Var

informationallainnehållaböringå.skall också Det typer avetc.
ochmedkontaktersinaförbehöva statkanföretagareensom

småföretagtillinformationförliknandeEttkommun. somsystem
detuppmärksammasbör attSverige. Detinföras iKanadas bör

Kanada.ibyggaårtagit systemetatttre upp
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Ansvarsfâgan har avgörande betydelse för kvaliteten kom-en av
munikationen. bör fastläggasDet hur den övergripande strukturen

informationen,på inklusive hemsidor och erforderliga länkar, skall
utformas för nå till de mindre företagen. Frågor beröratt ut som
bildande nätverk via den praktiska hanteringen vidInternet,av
produktion och publicering information, uppdatering ochav
ansvarsfördelning bör klargöras.

ansvarig myndighet bör förEn och förutses systemetsom svarar
det finns koppling till ansvariga länkvärdar. Småföretags-att

delegationen det inom Närings- och teknikutvecklings-attanser
verket NUTEK finns lämplig kompetens för uppgiften. Rege-
ringen bör därför lägga detta uppdrag på NUTEK.

På lokal nivå skall det finnas Internetansluten dator, bibliotek,på0
eller motsvarande.näringslivskontor

uppdrar myndigheterRegeringen åt dessa i kontakter med små-att0
företagare särskild uppmärksamhet vad gäller informationenägnar
till företagen. exempel har delegationen valt redovisaSom ett att

Riksskatteverket arbetar information företagen.hur RSV med till

skall i tid ha information bl.a. regelförändringargodFöretagen0 om
hinner verksamheten.så att man anpassa-

bör utfärda föreskrifter innebär de uppgifterRegeringen att0 som
företagen tilllämnas myndighet inte skall behöva lämnassom av en

myndigheter.flera gånger till olika Delegationen hänvisar i denna
del till Projekt 4 initierats Toppledarforum och ledsdet som av

Toppledarforum arbetsgrupp för verksamhets-NUTEK. ärav en
utveckling i offentlig förvaltning med stöd informationsteknik.av

Regeringen uppdrar registreringsverket ochåt och PRVPatent-0
undersöka möjligheterna för blanketter förRSV att gemensamma

firma-, skatte- och avgiftsregistrering anmälan inkomst-samt om
ändring till försäkringskassan vid företag.start av

Informationen lättillgänglig. Regeringen bör utfärdagörs0 mer
föreskrifter myndigheterna förmedla informationtill regel-att om
ändringar berör småföretagama med jämna mellanrumsom genom
utskick eller via informationen via bör dettaInternet. För Internet

vi föreslagitenligt delegationens mening ingå i det system som
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bakgrundbeskrivningkortfattadNUTEK. Enhandhasskall avav
skall lämnas.förändringenmedsyfteoch

ikraftträdandetid föregodbeslut ifattabörriksdagochRegering0
förut-till deanpassningförerforderlig tidföretagenså nyaatt ges

sättningama.

myndighetermellansamspeleteffektiviseraochunderlättaFör att0
där dettjänstemän,andra ärsamthandläggarebörföretagoch

befogenheterökadefåverksamhetenstillhänsynmed art,möjligt
insatser.kompetenshöjandeoch genomansvar

myndig-viktigtmycketdet attSmåföretagsdelegationen ärattanser0
Begränsadekunder.sinasmåföretagarnabetraktarheterna som

ochskall förlängasöppethållandeinteskalltelefontider accepteras,
Myndigheterbehov.kundemas/småföretagamasefter somanpassas

underexempelvistillgängligabörsmåföretagmedkontakthar vara
klämdagar.s.k.och vidkvällstid

löftenbindandelämnamyndigheternauppdrabör attRegeringen0
kopplasEventuelltärende.tid det avgöra etthur lång atttarom

intemyndighetenhändelsedenavgörande iautomatiskttilldetta ett
sig.hör av

hurredovisaårsredovisningarsinaskall iMyndigheterna man0
företagen,informationskraven t.ex.gentemotochservice-klarat

besked lämnats, vänte-innantiderhandläggningstider,gällervad
myndig-helautföras såskallRedovisningen atttelefontider i etc.

mellanjämförelserårligenkvalitetsarbete samt attmätshetens
kanmyndigheter göras etc.

ochförenklasi börfyllaskallföretagarnablanketterSamtliga som0
till företagenblanketterskickar etc.myndigheten utförkortas. När
tillhänvisningfinnasskallalltiddet personerregelnbör attvara

materialet. Företagenutsändadetrörandefrågorpåkan svarasom
Enskall lämnas.uppgifternavarförinformationfåocksåskall om

Samtliganödvändig.Språkvårdoch ärblankettöversynständig
elektroniskt.tillhandahållasskallblanketter även

skall finnasföretagenförkontaktpersonerInformationsansvariga0
hänvisakunnaföroch kommuner, rättmyndigheter attstatligavid



SOU 1998:94 Sammanställning förslag 47av

den söker information. Ett exempel bredare informationsom en
till nyföretagare Startlinjen vidär NUTEK.

Delegationen det viktigt företagen erhåller information0 attanser om
den kommunens kort- och långsiktiga planer avseendeegna t.ex.
infrastruktur, förändringar inom samtliga utbildningsverksamheter,
kommunikationer, byggplaner Därför bör samtliga Sverigesm.m.
kommuner i samarbete med företagare och andra intressenter inom
kommunen utarbeta näringslivsprogram för den kommunen.egna
Detta samarbete innebär också småföretagen får bättre kontakteratt
inom kommunen och ökad förståelse för de kommunala besluten.
Respektive kommun skall informera de företag inte deltar isom
arbetet innehåll.programmetsom

handledningEn för företagare utarbetas. Denna skulle kunna0
fungera lathund för företagare behöver sökasom en som
information och komma i kontakt med olika myndigheter eller
andra instanser. handledningenI bör det finnas beskrivningar av
sådant företagare bör tänka och utförlig översikt deöversom en
olika intressenter kan ha betydelse för företagare. Informationsom

olika stödformer bör viktig del. Ett exempel detom ärvara en
material för NUTEK:s Startlinjenystartare producerat.som
Småföretagsdelegationens uppfattning det går kompletteraär att att
det befintliga materialet till bli handledning för samtliga före-att en

bransch. Handledningentagare skalloavsett också finnas till-
gänglig via Internet NUTEK:s försorg.genom

Det måste bli enklare registrera företag. Delegationenatt också0 ser
på detta område Kanada föregångsland. kanDär nyföre-ettsom

via dator registrera sitt företagtagare med anmäla sig förnamn,
olika skatter och försäkringskassa ordna eventuella tillstånd.samt
Enligt uppgift hela proceduren 20 minuter. förslagtar Ett medca
detta innehåll har tidigare överlämnats till regeringen Dnr 97/70.

5.4 Förslag kring kompetensförsörjning
Småföretagsdelegationen har i Kompetens i småföretagrapporten
SOU 1998:77 lämnat förslag till hur småföretags kompetensförsörj-
ning bör förbättras. förslagDetta redovisas nedan i sammanfattning.
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införs.möjlighet till individuella kompetenskontonmedEtt system0
fåroch de anställda eller den anställdeFöretaget göraensam

skall användas för kompetensutveck-avsättningar medelav som
villkor. Medlen skallunder skattemässigtling använ-gynnsamma

tid, återgår deändamål och inom vissdas för avsedda en annars
villkor.beskattning på vanligatill

uppgifter kompetens-omfattandereferensbank byggsEn omupp0
fogasspecialisering till vilkamed olikakonsulter namn

konsultföretagen och villigaanlitatföretagare har är att gesom
referenser.

småföretaggenomförs iIT-kampanjnationellt projekt-Ett en0 -
lyfta företagenfördatakunniga ungdomarmed hjälp överattav

första börIT-kunskaper.deras EnIT-tröskeln och öka etapp
utfaller väl heladennasmåföretag ochomfatta 10 000 om --

Kampanjen bekostas IT-företag.kampanjen 000200 staten,avca
småföretagen.och de deltagandeföretagen

lärande iför småföretagensVUC,virtuellt utbildningscentrum,Ett0
skallförsöksverksamhet. Centrettreårigarbetet startas ensom i

och förbeställningarför företagensone-stop-shop svaravara en
spedition IT-förpackning ochleverantörssökning,ochkund- av

iföretag,kunskapskällorrelevantamaterial från allaförmedlat -
internationellt ochandra,utbildningsinstitutioner ochmyndigheter,

nodunikspecialiseringmed dennaskallnationellt. VUC vara en
distansutbildningsnätverk.befintligakomplettera landetsoch

frivilliga rådgivarebeståendedatabas läggs på InternetEn avupp0
sigvilligaspecialistkunskapermed är att somengagerasom

småföretagare.och bollplank åtsamtalspartners

Projekt akademiker påSMEramkoncept:nationellt öppetEtt0 -
institutionerhögskolor ochoch drivs näraköp läggs avupp

underlättasyftar tillProjektethögskolor.företag och att
små-småföretagen ochtillakademikerrekryteringen göraattav

högskoleutbildade.för deintressantföretagssektom mer

småföretagare tillför lotsalänk läggs InternetEn att0
ochkompetens,och hurinformation mentorert.ex.externvarom

lämpligen i någotinförssökas. Länkenstyrelseledamöter, kan
SME-link.småföretagare,förinformationssystembefintligt t.ex.
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5.5 Förslag kring kapitalförsörjning
Småföretagsdelegationen har i Kapitalförsörjning till små-rapporten
företag SOU 1998:93 lämnat förslag till hur småföretagens kapital-
försörjning bör förbättras i Sverige. förslagDetta redovisas nedan i
sammanfattning.

småföretagarkontoSkattepremierat
Småföretagsdelegationen föreslår skattegynnar sparande föratt staten

eller expandera småföretag tillåta privatpersoneratt starta att attgenom
avsättningar till speciellt småföretagarkonto.göra Vårt förslag harett

likheter med för skogskontoavsättning respektive avdragsrättsystemen
för individuellt pensionssparande.

Periodiseringsfond
För minska skatteuttaget investeringar finansieras medatt som av
rörelsen internt genererade medel föreslås utökade möjligheter till
avsättning till periodiseringsfond.

Uppskj reavinstbeskattninguten
Inför uppskjuten reavinstbeskattning vid återinvestering i aktier i onote-
rade företag. Systemet kan byggas den uppskjutna reavinstbeskatt-
ning tillämpas vid försäljning och köp fastigheter.som av

Pensionsmedel
Vi föreslår statlig förhandlingsman får i uppdrag samla olikaatt atten
aktörer såsom fackförbund, försäkringsbolag och pensionsfonder till
bildande särskilda riskkapitalbolag med uppgift placera i små-attav
företag och andra riskkapitalbolag.

Förlustgarantier
Statliga förlustgarantier till50 riskkapitalbolagens place-procentom
ringar i onoterade bolag införs efter dansk modell. beskattnings-De
regler gäller för investmentbolag skall, vissa förutsättningar ärsom om
uppfyllda, kunna tillämpning riskkapitalbolag.påäven äga

fåRiskkapitalbolag skall klassas investmentbolagsom
Investmentbolag beskattas i huvudsak bolaget,i hos sina ägare.utan
Vi föreslår riskkapitalbolag skall få klassas investment-ävenatt som
bolag i beskattningshänseende, behöva på börsen. Förutan att noteras

riskkapitalbolagen inte skall kunna användas instrument föratt ettsom
skatteundandragande bör vissa kompletterande regler ställas upp.

4 18-1206
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Placeringsregler för fonder, banker och försäkringsbolag
Sverige har sedan länge institutionellt förvaltat sparande.ett stort

placeringsregler innebär fonder m.fl. i huvudsak fårDagens ägaatt
vad röstetalet eller5 34,5än motsvarar procent procentsom avmer av

aktiekapitalet i företag.ett

pågår emellertid för närvarande placerings-EUInom översynen av
med särskilt sikte begränsningsreglerna. Sverige börreglerna,

placeringsregler europeisk praxis. Småföretagsdelega-sina tillanpassa
värdepappersfonder,föreslår placeringsreglerna i lagtionen att om

bankrörelselagen, försäkringsrörelselagen m.fl. lagar ändras dessaså att
får förvärva i onoterade bolag motsvarandeinstitutioner aktierrätt att

röstetalet eller maximaltmaximalt 10 69 procentprocent av av
aktiekapitalet.

kring social ekonomi ochFörslag5.6

småföretagsamverkan mellan

Goda idéer småföretagSmåföretagsdelegationen har i rapporten om
förslag till hur samverkansamverkan lämnatoch SOU 1998:92

företag inom området socialföretag och utvecklingmellan av
förslag redovisas nedan ibör förbättras i Sverige.ekonomi Detta

sammanfattning.

nätverksfrämjande lokala aktörer ochStöd till utveckling0 av
småföretagens initiativ; dessastrukturer baserade på mötes-egna

samhället.auktoriseras och tillförs finansiella frånplatser resurser

stödorgan.starkare inflytande i offentligaSmåföretagen bör ettges0

helt från företagsfrämjande hosKonsultativa uppgifter skiljs0
myndigheter.

stödorganisationerna. Målsätt-de befintligaEn görsöversyn0 av
mångfald stödorgan,bör det skall finnas små-ningen attvara en av

välja stödorgan. stödorgan harföretagen skall möjlighet Ingetattges
eller personalmässig möjligheti realiteten kompetensmässig att

Olikaalla företag, branscher och företagare. stöd-hantera typer av
skall likställas.organ
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Lån med statliga garantier bör förmedlaskunna via andraäven0
fonder, företag och banker.änorgan

Nätverkslån införs lån till företagare har ett0 grupper av som-
begränsat kapitalbehov, vill för lånetta ett gemensamtsom ansvar
och samverka för utveckling företagen.av

näringspolitiskaDet för alla småföretagsfrågoransvaret typer0 av
inklusive kooperativa frågor samordnas inom departement-ett
Närings- och handelsdepartementet.

Offentligt stöd omfördelas för möjliggöra ökad satsning påatt0 en
utveckling företagarkompetens och samverkan inom vårdsektom,av
omsorgssektom och kultursektorn.

Under fem år för stimulera forskning små-avsätts att0 resurser om
företagssamverkan.

Befrielse från eller restitution och arbetsgivaravgifter för0 av moms
hushållsnära tjänster inom två län under kommande mandat-testas
period.
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Genomförande,6 kostnader och

finansiering

Inledningl

föreliggande avsnitt sammanfattasI översiktligt bedömda effekter av
delegationens förslag. Vidare diskuteras hur förslagen skall finansieras.

Effekter småföretagenför och6.2

företagsklimatet föreslagna åtgärderav

Småföretagsdelegationen har avgivit betydande antal förslagett som
för syftaroch sig och till förbättra situationensammantagetvart ett att

för landets mindre medelstora företag. syftaroch således tillDe att
skapa förhållanden för företagen desådana lättare kan ochväxaatt
bedriva sin verksamhet med lönsamhet. torde obestridligtDet attvara
goda verksamhetsförhållanden för de mindre företagen positivt förär
landets ekonomiska utveckling och för sysselsättningen. iDet är
småföretagen tillväxten i sysselsättning förväntas komma ske.att

Delegationens det inte meningsfullt utvecklanärmareattanser vara
bedömningar effekterna varje enskilt förslag. Sammantagetav av
innebär dock förslagen de har genomförts -jämfört med situationennär
innan att-

de mindre företagen i sin verksamhet färre och mindremöts0 av
krångliga regler
uppgiftslämnandet begränsas

regler tillkommer bättre anpassade till småföretagensär0 nya som
situation
det lättare och för företagengår snabbare hitta fram till rättatt0
instans för rådgivning eller stöd
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gjortsochförenklatsharstödstrukturenoffentligaden mer0
överblickbar

rustadebättrekompetenshöjande insatser attsmåföretagen är genom0
harsärskilt företaggällerdettakonkurrens;allt hårdare sommöta en

internationelladenkonkurrera arenanatt
iliggerfördelargrad dei högreutnyttjarföretagmindre sam-som0

företagmellanverkan
underlättatsharriskkapitalförsörjningsmåföretagens0

begränsats.harmindre företagkonkurrensnackdelar för0
de harförslag-delegationens näreffektensåledesblirSammantaget av
företagflerochbildaskommerföretagfler attgenomförts att nya-

Härmed ökarmöjlighet.dennautnyttjarmöjlighetmed växaatt
Denblirkonkurrenstrycket större.ochmarknadeneffektiviteten

landet ökar.isysselsättningenochproduktionentillväxten,ekonomiska
iskatteintäkternakommerskisserashärutvecklingMed den som

Samtidigtetableras.skattebasöka störresamhället attatt engenom
begrän-utgiftstrycketocharbetsmarknadsâtgärderbehovetminskar av
försöktinteharDelegationenarbetslöshetsförsäkringen.särskilt isas,

klartdock ståtorde attDeteffekterna.angivnahärdekvantifieraatt
storlek.betydandemycketsiktpåeffekterna är av

förhandstillliggabakgrundangiven närahärkanDet mot
demedfinansierasskallreformförslagenföreslådelegationen attatt

Delegationenuppstå.bedömsbudgeteffekterpositivalångsiktiga som
kommittéerandraallaliksomdirektivallmännaenligtdockskall --

redo-följandedetsikt.kort Ipåförslagsinafinansiering ävenavange
tillförslagbudgeteffekteranalys samtöversiktligdärförvisas aven

finansiering.

finansieringochBudgeteffekter6.3

syftarsamtligaåtgärderantalföreslagitharDelegationen stortett som
dessaVissaföretagen.mindreför desituationenförbättratill avatt
lederNågrabudgeteffekter.försumbaraelleringaharförslag närmast

måttligatilllederförslagantalYtterligarebesparingar. etttill vissa
betydandetilllederförslagenantalmindreutgiftsökningar. Ett av

kommabedömssikt attlängredock påvilkautgiftsökningar
intäktsökningar.medkompenseras

finansieringtillförslagföljandedetiredovisarDelegationen
avseende



SOU 1998:94 Genomförande, kostnader och finansiering 55

dels uppskattad nettoeffekt den förslagenmerpart vart0 en av av som
och beräknas medföra endast begränsade budgeteffekter,ett
dels de förslag medför betydande utgiftsökningar.0 som mer

Budgeteffekter6.3.1 förslagenmerpartenav av

följandeI sammanställning de förslag delegationen har ingivit tillanges
regeringen med kortfattad kommentar för och förslagen.vart etten av
Budgeteffekter har här för flestade förslag inte kvantifierats. De
betecknas små eller svagt positiva med vilket deattsom menas

och inte bedöms överstiga miljoner5 kronor. någraFörvart ett av
förslagen beräknatshar något högre budgeteffekt vilket då särskilten
anges.

Förslagen

l |Förslag Budgetefekt/år Kommentar

Regelförenkling
Snabbare statsfmansiellaIngapatent

effekter
för statsfmansiellaPatentskydd Inga

enklare effekterupp-
finningar
Datalagstiftningen statsfmansiellaInga
bör mindre effekterges en
byråkratisk
utformning

MinskadInför enhetligt positivaSvagt
statsfmansiella administrationberäkningsunderlag

för ersättningar de effekteri
allmänna för-
säkringarna

BilligareSlopa onödigt Svagt positiva
statsfmansiella administration föruppgiftslämnande

till försäkrings- effekter försäkringskassan
tillkan ledakassan

utgiftsminskningar
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Förslag udgetefekt/årB Kommentar
Klargör arbets- statsfmansiellaSmå Kan möjligen leda
givarnas effekter till försäkrings-att
rehabiliterings- kassan betalar det

företag i dagansvar som
skall betala

Beskattningen Svagt positiva Billigare adminis-av
tjänstebilar bör statsfinansiella tration kan leda till
schabloniseras effekter utgiftsminskningar
Enklare registrering positivaSvagt Billigare adminis-

företag statsfinansiella tration kan leda tillav
effekter utgiftsminskningar

F-skattsedel skall statsfinansiellaInga
bli lättare få effekteratt
Förenklad statsñnansiellaInga
självdeklaration för effekter
egenföretagare
Slopa skattetillägg statsñnansiellaSmå
för fel i momsredo- effekter
visningen
Lättnader i Minskade statliga På sikt minskade i

iföretagens utgifter kostnader hos
uppgiftslämnande myndigheter
till myndighet
Storleksgräns för statsfinansiellaInga
uppgiftslämnande effekter
till SCB
Fastighetsägare statsfinansiellaInga
skall behöva effekter
lämna uppgifter till
lägenhetsregister
Förenkling Svagt positiva Billigareav
tullprocedurema statsfinansiella administration kan

effekter leda till utgifts-
minskningar

Slopa avgifter och Svagt positiva Billigare
byråkrati kring den statsfinansiella administration kan
obligatoriska effekter leda till utgifts-
ventilations- minskningar
kontrollen
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Förslag Budgetejfekt/år Kommentar
Slopa lagen Svagt positiva Billigareom
obligatorisk statsfinansiella administration kan
platsanmälan effekter leda till

utgiftsminskningar
Punktlighetsmål i statsfinansiella OmfördelningInga av
myndighets- effekter inomresurser
utövning myndigheterprövas

tiotalinom ett
myndigheter
Prövning statsfinansiellaIngaav

effekterkommunal
drivakompetens att

affärsverksamhet
Rådet förgenom

konkurrens på lika
villkor

positiva BilligareAvreglera Svagt
förordnandet statsfmansiella administration kanav
ordningsvakter effekter leda till utgifts-

minskningar
Minskade statliga MinskadSlopa behovs-

myndighets-utgifterprövning för
utövningtandläkare

statsfinansiellaochFritt val i barn- Inga
effekterungdomstand-

vården
statsfinansiellaKonkurrensneutralt Inga

effekterboende for
funktionshindrade

BilligarepositivaAvreglera Svagt
administration kanbiluthymingen statsfinansiella

till utgifts-effekter leda
minskningar
BilligarepositivaAvreglera långväga Svagt
administration kanstatsñnansiellabusstrafik
leda till utgifts-effekter
minskningar

statsfinansiellaMarknadsanpassa Inga
effekterregelsystemet för

tolkning
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IBudgetejfekt/ârFörslag Kommentar

Vissa förenklings-
förslag
Informations- och Inga statsfmansiella
samrådsplikt vid effekter
markarbeten
Förenkla Minskade statliga Leder till
redovisningen utgifter besparingar hosav

och alkohol format minskade anslag
restauranger till Alkohol-

inpektionen
Förenkla Minskade statliga Administrativa
semesterlagen utgifter förenklingar leder

till kostnadsbespa-
ringar hos myndig-
heter, vilket ger
minskade anslag

Konkurrensneutra- Inga statsfmansiella
litet mellan statligt effekter
anställda
distriktsveterinärer
och privat-
praktiserande
veterinärer
Myndighets- Inga statsfmansiella Merarbete för
samverkan vid effekter myndigheter som
anmälan dock kan finansie-

ras genom
omprioriteringar.
Datateknik gör
myndighetssam-
verkan kostnads-
effektiv

strukturfonderEU:s Inga statsfmansiella
effekter

Offentliga statsfmansiellaInga
upphandlingar effekter
Konkurrenssned- Inga statsfmansiella
vridande stöd effekter
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Förslag Budgetefekt/år Kommentar
och statsfinansiellaMoms Småupp-

bördsdeklaration effekter
EG-anpassade statsfinansiellaNya Inga

regler effekterom
resultaträkningens
utformning

Småföretag och
samverkan

utveckling statsfmansiellaStöd till Små
nätverksfräm- effekterav

jande lokala aktörer
och strukturer
baserade på små-
företagens egna
initiativ; mötes-
platserna auktori-

tillförsseras och
finansiella resurser
från samhället

statsfinansiellaSmåföretagen bör Inga
effekterstarkareettges

offent-inflytande i
liga stödorgan

statsfmansiellaKonsultativa Ingaupp-
effektergifter skiljs helt

från företags-
främjande hos
myndigheter

statsfmansiellaEn Ingagörsöversyn av
effekterde befintliga stöd-

organisationerna
statsfmansiellaLån med statliga Inga

effektergarantier bör kunna
förmedlas viaäven
andra fonder,
företag och organ

bankerän
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Budgetefekt/år KommentarFörslag
OmfördelningstatsflnansiellainförsNätverkslån Inga av
befintliga låneffekterlån till grupper av-

harföretagare som
begränsatett

kapitalbehov och
vill etttasom

gemensamt ansvar
ochför lånet sam-
utveck-verka för

företagenling av
statsfmansiellaInganärings-Det

effekterpolitiska ansvaret
allaför typer av

småföretagsfrågor
inklusive koopera-

samord-tiva frågor
inom ettnas

departement -
ochNärings

handelsdeparte-
mentet

skerOmfördelningstatsfmansiellastöd IngaOffentligt
effekterföromfördelas att

ökadmöjliggöra en
utveck-påsatsning

företagar-ling av
ochkompetens

samverkan inom
vård-, omsorgs-

kultursektomoch
Omfördelningstatsfmansiellaforskning SmåSimulera av
forskningsmedeleffekterSmåföretags-om

samverkan
Dock kommerVissafrån ellerBefrielse en

s.k.del denstatsñnansiellarestitution avav moms
sektorneffekter attarbetsgivar- svartaoch

ledervit vilketbliför hus-avgifter
intäktsökningartilltjänsterhållsnära

två läninomtestas
kommandeunder

mandatperiod
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| |Förslag Budgetefekt/år Kommentar

Kapitalfdrsörj-
ning
Förlustgarantier Små kostnader dag riskkapital-I är

bolagens investe-
ringar i småföretag

ochsmå därförger
inte någrastaten
betydande in-
komster.
Genomförs för-
slagen bedöms
inkomsterna för
riskkapitalbolagens

öka, vilketägare att
skulle öka statens
skatteintäkter. I
Danmark har kost-

varitnaderna låga
Riskkapitalbolag Negativa men

effekterskall skattemässigt begränsade
klassas som
investmentbolag
Pensionskapital till statsfmansiellaInga
riskkapitalbolag effekter
Placeringsregler för statsfinansiellaInga
fonder, banker och effekter
försäkringsbolag

Tillgänglighet
Staten bör milj. kr Vissa medel har10ansvara
för anslagits tillInternet- SME-ett
baserat informa- link
tionssystem
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Budgetefekt/ârFörslag Kommentar
statsfinansiellaPå lokal nivå skall OmprioriteringarInga

finnas effekter inom kommun-det Internet-
ansluten dator, på budgetar
bibliotek, närings-

ellerlivskontor
motsvarande
Regeringen uppdrar statsfmansiellaInga

myndigheter kostnaderåt att
dessa i kontakter

småföretagaremed
särskildägnar upp-

märksamhet vad
gäller informa-

till företagentionen
statsfmansiellaochRegering Inga

kostnaderbör fattariksdag
beslut medsina

tidsmarginalsådan
myndigheternaatt

informerakan
tidföretagen i god

Toppledarforummilj. krUppgiftslämnande 1-10
projekt i gång.4bara gång ären
Mer resurser
behövs. NorgeI tog
det 60 personer

byggaflera år att
Brönnöysunds-upp

registret, databasen
där myndigheter
från hela Norge

uppgifter ihämtar
stället för hos
företagen
OmprioriteringarstatsfinansiellauppdrarRegeringen Inga
inom nuvarandekostnaderoch RSVPRV att
budgetarutforma gemen-

blankettersamma
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Förslag udgeteffekt/årB Kommentar
Informationen Små kostnadergörs

lättillgänglig.mer
Regeringen bör
utfärda föreskrifter
till myndigheterna

förmedlaatt
information om
regeländringar som
berör småföre-

med jämnatagarna
mellanrum genom
utskick eller via
Internet
Ökade befogen- Inga statsfinansiella Omprioriteringar
heter för hand- kostnader inom nuvarande
läggare, budgetargenom
kompetenshöjande
insatser
Myndigheterna statsfmansiellaInga Omprioriteringar
skall betrakta små- kostnader inom nuvarande
företagarna budgetarsom

Öppetsina kunder.
klämdagaräven

Regeringen bör Inga statsñnansiella Omprioriteringar
uppdra myndig- kostnader inom nuvarande
heterna lämna budgetaratt
bindande löften om
hur lång tid det tar

avgöraatt ett
ärende
Samtliga blanketter Inga statsñnansiella Omprioriteringar

företagarna kostnader inom nuvarandesom
skall fylla böri budgetar
förenklas och
förkortas
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BudgetefekI/år KommentarFörslag
OmprioriteringarstatsfmansiellaInformationsansva- Inga

nuvarandeinomkostnaderkontakt-riga
budgetarföre-förpersoner

finnasskalltagen
myndig-statligavid

kom-ochheter
for rättattmuner,

hänvisa denkunna
sökersom

information
OmprioriteringarstatsfinansiellaIngaNäringslivsprogram

nuvarandeinomkostnaderalla kommunerför
budgetar

kostnaderSmåförhandledningEn
utarbetasföretagare

Tekniska investe-Registrering av
krmilj.ringar 1via Internetföretag

anställda4 personer
milj. kr/år2

vidInfoinsamling
krmilj.1starten

initialtSumma
krmilj.4

Kompetens-
utveckling

statsfinansiellareferensbank IngaEn
effekterfore-påmed namn

kantagare som
referenserlämna

Kompetens-betr.
konsulter

mellan IT-Delasförmilj. kr5IT-kampanj etapp
småföretagföretag,förKostnaden

ochkampanjenhela staten
krmilj.200

Anslag begärtmilj. kr30Virtuellt -
försöks-treårigutbildningscentrum,

verksamhetVUC
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Förslag Budgetefekt/år Kommentar
Databas med Inga statsfmansiellanamn
på frivilliga effekter
rådgivare
SME-projekt Inga statsfmansiella Omprioriteringar i-
Akademiker på effekter högskolor och

köpöppet universitet
Intemetlänk for statsfinansiellaInga
lotsning till info effekterom
hur extern
kompetens kan
sökas

Sammanfattande bedömning budgetkonsekvenserav

Av sammanställningen framgår delegationens förslagatt merparten av
och för sig inte medför några direkta budgeteffekter eller endastvart ett

begränsade effekter. Vissa förslag medför besparingar. siktPå bedömer
delegationen den budgeteffekten innebär väsentligatt sammantagna en
förstärkning. det kortareI perspektivet uppskattar delegationen den
ökade budgetbelastningen här angivna förslag till miljo-100nettoav ca

kronor.ner

Budgeteffekter6.3.2 vissa reformerstörreav

Kostnader för förslagen

Delegationen har föreslagit antal åtgärder innebär betydandeett som
utgiftsökningar i kort och medellångt perspektiv. På längre siktett
kommer emellertid dessa åtgärder resultera i ökade skatte-även att
intäkter både direkt och indirekt.

Individuellt kompetenskonto
Redan enbart omfattar individers avsättningar tillett system som
kompetenskonton innebär belopp kommer ackumuleras.att stora att
Vid antagande det till varje konto i månadsvis fårett att systemetom

300 kronor och halva arbetskraften ca miljoneravsättas 2 personeratt
utnyttjar möjligheten, betalas 7,2 miljarder kronor årligen i systemet.

uteblivnaDen skatteintäkten för miljarder3,6 kronor årligen,ärstaten

5 18-1206
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Ommarginalskatt på 50genomsnittlig procent.antagandevid ett om en
arbetsgivar-motsvarandebeloppbetala inskallsamtidigtföretagen

miljarderavgiftsbortfall 3tillkommerprocent,avgifterna 42 ett
kronor.

småföretagarkonSkattepremierat to
årbasbelopptill tvåsparandesåutformasförslaget ett perOm att upp

innebärfysiskaförbeskattningenvidavdragsgilltblir personer
kronormiljardermaximalt 1,1påbelastningstatsfinansiellförslaget en

ungefärligenantagandepåbaseras attBeräkningenårligen. ett om
ochutnyttja attkommer systemetgenomsnitti att00050 personer

maxime-avdragseffektenkapital där ärinkomstslagetitillåtsavdraget
beräknasantaletAntagandettillrad 30 somprocent. personerom
kapitaletpåbyggersparandeavdragsgillt atttillmöjlighetenutnyttja

ökaelleraktiebolag atttillanvändas ettkan startaattenbart
beloppsmässigadeunderstigeronoterade bolagiaktiekapitalet som

småföre-skattepremieradedetavsnittetipresenterasgränser omsom
verksamhetvilkenpåläggsrestriktioner typGenomtagarkontot. att av

skatte-ochverksamhethuvudsakliga attsinfår haföretaget ensom
reglernautnyttjande mot-utanotillbörligtvidkreditavgift ut avtas

effekternastatsfinansiellahålls desåsmåföretagiinvesteringsvarande
innehavstidtillåtnalägstakringReglerrimlig nivå.förslaget enav

minskaocksåböravdragsgillhetenåtnjutandeikommaför att av
statsfinansielladendärmedskatteundandragande ochtillmöjligheterna

belastningen.

Periodiseringsfonder
lagenreformeringtillförslagetsmåföretagsinriktade omavDet

möjligheterutökade göraväsentligt attinnebärperiodiseringsfonder
såutformat avsätt-Förslaget attperiodiseringsfond. ärtillavsättningar
inkomstbeskattningsbarmed 50skeskall kunna procent uppning av

iperiodiseringsfondemaibeloppetackumuleradedet avsattatills att
dessaAvsättning treutöverkronor.miljonertilluppgår 3bolaget

regler.gällandeenligtkronormiljoner görs nu
dennautnyttjakunnakommerföretagsamtliga attifrånLångt

Faktorerperiodiseringsfond.tillavsättningökadtill sommöjlighet
i taketslårföretageffekternastatsfinansiella är attdebegränsar som

periodiseringsfond inte över-ackumuleradtotalikronormiljoner3
ökadedeutnyttja avsätt-kanfulltinteåtminstoneeller uthuvudtaget

små-mångabeaktafaktor är attningsmöjlighetema. En att avannan
vinstnågonkanske inteellervinsttillräckligharinteföretagen

defrånfaller bortocksåföretagdessavilketöverhuvudtaget, gör att
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kan nyttja den föreslagna ändringen. koncemspärrEn hindrarsom som
koncerner utnyttja de ökade avsättningsmöjligheterna i samtliga sinaatt
mindre dotterbolag innebär också dessa helt faller utanför föratt ramen
åtgärden. Dessutom finns företag olika anledningar i dag intesom av
fullt utnyttjar existerande skattemässiga reserveringsmöjligheterut
vilket leder till slutsatsen det marginella skattebortfallet i deras fallatt
helt eller delvis bortfaller.

Sammantaget innebär detta den prognostiserade bolagsskatte-att
basen beräknas ligga mellan 190-200 miljarder de åren,närmastesom
väsentligt måste reduceras för kunna få rimlig bedömning deatt en av
statsfmansiella konsekvenserna förslaget. Delegationen bedöm-görav
ningen 65 bolagsskattebasen bortfaller och denatt procent attca av
statsfinansiella kostnaden enligt kassamässiga principer blir mil-5,2
jarder kronor mrd195 35% 28% 50-22,5%. Beräkningenx x x
bygger på antagande utnyttjandegraden fördelar sig jämntett attom
mellan å sidan handelsbolag och enskilda näringsidkare, där avsätt-ena
ning tillåts med 25 och ä andra sidan aktiebolag och ekono-procent,
miska föreningar, där avsättningsmöjligheterna i nuläget endast är

varaktiga effekten delegationens20 Den förslag blir betyd-procent. av
ligt eftersomlägre de ökade avsättningsmöjligheterna till periodise-
ringsfond endast innebär skattekredit på maximalt fem år.temporären
Delegationen bedömer den varaktiga effekten åtminstone inte bör bliatt
högre miljard kronor.1än

Uppskjuten reavinstbeskattning vid återinvestering aktieri i onoterat
företag

slutgiltiga utformningen förslagetDen kommer i hög gradattav
påverka storleken förslagets statsfinansiella effekter. Delegationenav
har inte i detalj tagit ställning till utformningen förslaget och kanav
därför endast översiktligt bedöma effekterna förslaget. Huruvidaav

meduppskov reavinstbeskattningen skall tillåtas vid försäljning av
noterade aktier och återinvestering i onoterade aktier baraär ett
exempel på ställningstaganden fåkommer inverkanatt storsom
bedömningen.

Delegationen bedömer, med hänsyn till den låga omsättningen av
aktier,onoterade förslaget får relativt begränsade statsfmansiellaatt

effekter. Kompletteras förslaget också med särskilda spärregler som
exempelvis krav visspå innehavstid för kunna utnyttja möjlighetenatt
till uppskov med realisationsvinstbeskattningen bedömer delegationen

förslagets statsfmansiella belastning kassamässigt inte kommeratt att
överstiga miljarder kronor. varaktiga effekten0,2 kommer bliDen att
lägre eftersom förslaget inte innebär skattelättnadpermanent utanen
endast uppskov med realisationsvinstbeskattningen.ett
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destatsbudgeteneffekternakassamässigauppskattadeDe av
sammanställning. Detföljandeisummeradeförslagenbeskrivna är

mycket lägre,effektenvaraktiga avsevärtden ärframhållasskall att
periodiseringsfond.förslagetvadsärskilt omavser

kronormiljarderiangivetkostnaderSammanställning av

3,6Kompetenskonto
1,1Starta-eget-konto

Ökade periodiseringsfondtillavsättningsmöjligheter
5,2småföretagför

återinvesteringvidreavinstbeskattningUppskjuten
0,2bolagonoteradeaktier ii
0,1förslagövrigaNettoeffekt av

10,2finansieraTotalt att

miljard kronor.överstiga linteberäknaseffektenvaraktigaDen

Finansiering

de före-förfinansieringskällormöjligahärdiskuterarDelegationen
förtiden ettgrundinställning äräråtgärderna. En att mogenslagna nu

befrämjaallvarpådagsperspektiv. Det attäroch nyttsynsätt ettnytt
deförförenklingarväsentligaentreprenörsandaochtillväxt genom

myndighetskontakter. Det ärochregelverkvadföretagenmindre avser
små-ochsmåföretagtillattityderpositivadevärdeockså stort omav

tydligtfårdebattenallmännaden ettimärksalltmerföretagande som
stödjandepassivtkanSamtidigtoffentligaallahosgenomslag organ.

exempelvisinnebärDetta synsättbegränsas.allmännadetfråninsatser
lämnasförlagoffensivaför definansieringskällaväsentlig somatt en

medel.arbetsmarknadspolitiskadelegationen ärav
finansierings-möjligaraddelegationenredovisarföljandedetI en

finansieringsmöjligheter sammantaget avse-Härvidkällor. somanges
gällerförslagen. Dettaredovisadedeförkostnadernaöverstigervärt
ökadgenereradeskatteintäktersåsomeffekterindirekta aväven om

blirsiktdein,räknasallsinte attsysselsättning trots enochtillväxt
i detFinansieringsalternativengenomförs.förslagenrealitet när

vilkeninomochmöjliga ärflerasåledes vägarföljande ramenanger
dockbörutformningenexaktasäkerställas. Denkanfinansieringen

bered-medsambandiriksdagenfastställasochregeringengöras avav
förslag.respektivegenomförandetochningen av
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Bruttoutrymme för finansiering Småföretagsdelegationensav
åtgärdersamtliga föreslagna angivet i miljarder kronor

åtgärderArbetsmarknadspolitiska 12
innefattasVarav neddragningar åtgärderav som exem-

pelvis beredskapsarbete, ALU, API, rekryteringsstöd,
eget-bidrag och arbetsmarknadsutbildning.starta

Företagsstöd 2

Utförsäljning statligt ägda företag 4av
Potentiellt företagsvärde bedöms till miljar-200-250ca
der. Besparingspotentialen för blir dock endaststaten

miljarder efter4 hänsyn tagits till ocksåatt att statenca
mistegår framtida utdelning och försäljningamaattom

enbart engångseffekt statsbudgeten. Försälj-ger en
ningsintäkterna från utförsäljning statliga företagen av
kan inte användas till löpande finansiering det ärutan
den bedömda ränteeffekten utförsäljning tasav en som

förstärkning statsbudgeten.upp som en av

Totalt besparingsutrymme eller förstärkning av
budgeten 18

6.4 Genomförande förslagenav

Delegationen föreslår regeringen i de fall den själv beslutaratt snarast
påbörjar genomförandet de förslag delegationen lägger fram.av nu
Delegationen har flera de förslag tidigare har fram-noterat att av som
förts till regeringen också har börjat genomföras eller blivitattnu
föremål för aktiv beredning i Regeringskansliet. Vissa de förslagen av

lämnas kräver riksdagsbehandling. Regeringen bör redan undersom
nästkommande riksmöte återkomma till riksdagen med konkreta förslag
på dessa områden.

Några delegationens förslag förändringarinnebär ellersystemav av
inrättande funktioner syftar till successiva förbättringar för deav som
mindre företagen. Delegationen finner det angeläget regeringenatt
löpande håller riksdagen informerad förbättringardeom som genom-
förs för småföretagen flera dessa åtgärder formellt inteäven om av
behöver läggas fast riksdagen. denna bakgrund förelår delega-Motav
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till budget-anslutningexempelvis iårligenregeringentionen att -
vilka åtgärderför riksdagenredovisarsystematisktpropositionen som-

villkoren för småförbättrasyftavidtagits iharåretunder det attsenaste
företag.och medelstora
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Verkst. direktören Gunilla Almgren, ReglerarmaturREGAB AB
Bankdirektören Erling Bergkvist, IndustrikreditAB
Förbundsordföranden Gunnar Erlandsson, avlidenSEKO 1998-05-23
Personalchefen Camille Forslund, Keyline Städ och Konsult AB
Direktören Halvarsson,Sune NUTEK
Direktören Stina Hubendick, Källskär Konsult AB
Verkst. direktören Per-Olof Jönsson, Kooperativa Institutet
Direktören Jan Krylborn, Industriförbundet
Verkst. direktören Gunnel Mohme, Tjänsteförbundet
Generaldirektören Anitra Steen, Riksskatteverket
Tekn.dr. Vedin, Ruben Rausings FondBengt-Arne

ÅngeBirgittaKöpmannen ICAYtterström,

Experter:
Departementssekreteraren Fagerlund,Mats

Närings- och handelsdepartementet
Departementsrådet Fredriksson,Yvonne

Närings- och handelsdepartementet
Lantbrukaren Johansson, Bleckenstad, MjölbyMagnus
Departementsrådet Staffan Sandström

Närings- och handelsdepartementet
Departementsrådet Charlotte Zackari,

Närings- och handelsdepartementet

Sekretariat:
Huvudsekreterare Björn Jansson
Bitr. sekreterare Martin Hammarström
Sekreterare NorelandLena
Sekreterare SjögrenSven
Assistent Kerstin Svensson





offentliga utredningarStatens 1998

Kronologisk förteckning

Omstruktureringarochbeskattning.Fi. årslag immunitet29. 1976 ochprivilegieri vissaom
Tänderhelalivet fall- UD.översyn.en

ersättningssystemför vuxentandvård.S. Utlandsstyrkan.30. Fö.nytt-
Välfärdensgenusansikte.A. gällerlivet. vårdtill31.Det Stödoch barnoch

alltid Nivå-Män ochorganisationsspecifrka ungdomarmedpsykiskaproblem. Bilaga.+passar. medexempelfrånhandeln.A. 32.Rättssäkerhet,vårdbehovochsamhällsskyddvidprocesser
Vårt liv kön.Kärlek,ekonomiska och psykiatrisktvångsvård.S.som resurser. maktdiskurser.A. 33.Historia,ekonomiochforskning.

makten din detrationellaTy Myten idrott.Fem In.är rapporterom om
arbetslivetochdetjämställdaSverige.A. 34. medrestarbetsförmåga.Företagare
Översyn rörelse-ochtillsynsreglerför kollektiva Förordningartillmiljöbalken.35. Bilagor.M.+av. försäkringar.Fi 36.Identifieringochidentiteti digitalamiljöer
Alkoholreklam.Marknadsföring alkoholdrycker Referatfrån hearingden12november1997.av en-. ochSystembolagetsprodukturval. IT-kommissionens 4/98.K.rapport
Integritet Effektivitet- skattebrott.Fi. 37. framtidaarbetsskadeförsäkringen.Den.10.Campusför konst.U. 38.Vad får vi för pengarna Resultatstymingav-l Friståendeutbildningarmedstatligtillsyn statsbidragtill vissaorganisationerinomdetsociala
inomolikaområden.U. området.
Självdeklarationochkontrolluppgiñer 39. finsk-svenskaDet gränsälvssamarbetet.M.. förenkladeförfaranden.Fi. BROTISOFFERA
Säkrarekemikaliehantering.13. Fö Vad hargjorts Vad börgöras Ju.

14.E-pengar näringsrättsligafrågor.Fi. Läkemedelsinfonnation41 föralla.- .15.Grönanyckeltal Indikatorerför ekologiskt 42.Försvarsmaktsgemensamutbildningförett-
hållbartsamhälle. framtidaM. krav.Fö.

åsikterblir handling. kunskapsöversiktNär En 43. skallSverigemåbättreI-lurom. bemötande medfunktionshinder,S. första nationellafolkhälsomål.stegetmotavpersoner -
Samordning digitalmarksänd17. TV. Ku. 44. samladvapenlagstiñning.En Ju.av

18. myndighet Fi.En 45.Sotningi framtiden.Fö.gräns en-
l9. ochregionalutveckling.IT 46.Ombuggningochandrahemligatvångsmedel.Ju.

120exempelfrånSverigeslän. BulvanerK. 47. och Ju.annat.
lT-kommisionenshearing20. infrastrukturen Kontrollerad ifrågasatt48. ochom
fördigitalamedier.Andrakammarsalen, intervjuermed medfunktionshinder.S.personer-
Riksdagen1997-10-24.K. 49.Konsekvenser taxfreeförsäljningenavvecklasattav
Problemmedinbäddade inför2 2000-skiftet. inomEU.K.system. Hearinganordnad kommissioneniIT 39 Läkemedelsutredningar50.De understegen.av
samverkanmedIndustriförbundetochStatskontoret 1900-taletoch underlagsmaterialtillannat
1997-11-l4.K. Läkemedelivårdochhandel,SOU1998:28.

22.Försäkringsgaranti. Vuxenutbildningochlivslångtlärande.5 .Ettgarantisystemför törsäkringsersättningar.Fi. Situationeninför ochunderförstaåretmed
23.Statenochexportfmansieringen.N. kunskapslyñet.U.
24.Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv. Utstationering arbetstagare.52. A.ett av

Översyn Östersjöregionen.ñskeriadministrationen Jo. påmöjligheternai53.Ta N.av m.m. vara
städer. storstadspolitikför25.Tre En helalandet. offensivIT-användningkanHur skapatillväxt

bilagor.4 för mindreföretag.Ett rådslaganordnat+ st av
Från26. hembränttill Mariakliniken. IT-kommissionen uppdrag Kommunikations-av

fakta ungdomarochsvartsprit.S. departementet,Närings-ochhandelsdepartementetom-
ledningsreglerför bankaktiebolagoch27.Nya och Industriförbundet.

försäkringsbolag.Fi. Rotundan,Rosenbad1997-11-l8.K.
Läkemedeli vårdochhandel. säker,flexibel28. Om Demokratinsräckvidd.Dokumentationfrån55. etten
ochsamordnadläkemedelsförsörjning.S. seminarium.Demokratiutredningensskriftserie.SB.



Statens offentliga utredningar 1998

Kronologisk förteckning

56.Avdrag för ökadelevnadskostnadervid tjänsteresa 83. DUKOM Distansutbildningskommittén.
ochtillfälligt arbete.Fi Pådistansutbildning,undervisningoch lärande.

57.DUKOM Distansutbildningskommittén. Kostnadseffektivdistansutbildning.U.
Utvärdering distansutbildningsprojektmed 84.DUKOM Distansutbrldningskommittén.av
IT-stöd.U. Flexibelutbildningpådistans.U.

58.lT ochnationalstaten. framtidsscenarier.Fyra 85. medAtt händerna.Omrösta stormöten,
lT-kommissionens 6/98.K. folkomröstningarochdirektdemokratirapport i Schweiz.SB.

59.Räddningstjänsteni Sverige 86.Utvecklingssamarbete rättsområdet.
Östeuropa.RäddaochSkydda.Fö. Ju.-

60.Kring Hallandsåsen.M. 87.Premiepensionsmyndigheten.Fi.
61.Livsmedelstillsyni Sverige.Jo. 88.DomarenochBeredningsorganisationen
62.Kampanjmedkunskaperochkänslor.Om utbildningocharbetsfördelning.Ju.-kämavfallsomröstningeni Malåkommun1997.M. 89.Greppet vända regionsutveckling.att en-63.Engodaffär i Motala.Joumalistemasavslöjanden frånRapport Söderhamnskommittén.N.

ochläsarnasetik. Demokratiutredningensskriftse- 90. före.Steget Nedslagi det lokala
rie.SB. brottsförebyggandearbetet.Ju.
Bättreochmertillgängliginfonnation. 9 Nya kommunalförnyelseochkompetens-grepp-.Småföretagsdelegationens N. utveckling.rapport ln.

65.Nyatider, förutsättningar... Goda92. idéer småföretagochsamverkan.nya om
IT-kommissionens 8/98.K. Småföretagsdelegationensrapport N.rapport

66. funktionshindradeFUNKIS eleveri skolan.U. 93.Kapitalförsörjningtill småföretag.-
67.Socialavgiftslagen.S. Småföretagsdelegationens N.rapport
68.Kunskapsläget kämavfallsområdet1998.M. Förslagskatalog..Lämplighetsprövning69. personalinom Småföretagsdelegationens N.av rapport

förskoleverksamhet,skolaochskolbamomsorg.U.
70. Skolan, ochdetIT livslångalärandet.

Hearinganordnad Utbildningsdepartementetochav
IT-kommissionen,Rosenbad1997-12-04,
IT-kommmissionens 7/98.K.rapport

kommunala7 Den revisionen demokratisktett-. kontrollinstrument.In.
72.Kommunalafinansforbund.Fi.
73.OrganisationerMångfaldIntegration framtidaEtt-for statsbidragtill invandrarnassystem

riksorganisationerm.fl. ln.
74.Styrningen polisen.Ju.av
75. urforsök.Jo.
76. Idrott ochmotionför livet. Statensstödtill idrotts-

rörelsenochfriluftslivetsorganisationer.ln.
77.Kompetensi småföretag.Småföretagsdelegationens

N.rapport
Regelförenkling78. för framtiden.Småföretags-
delegationens N.rapport

79.IT ochregionalutveckling.
erfarenheterfrån hearingarunder l 998.tre mars
IT-kommmissionens 9/98.K.rapport

80.Bostadsrättsregister.Ju.
81.Användningen vissastatsflygplan, SB.av m.m.

Försäkringsföreningar-ettreformeratregelsystem. F1.



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

vårdtill bamochlivet. StödochgällerDetStatsrådsberedningen
31Bilaga.psykiskaproblem.medungdomar +Dokumentationfrånräckvidd.Demokratins ett samhällsskyddvidvårdbehovochRättssäkerhet,55skriftserie.Demokratiutredningensseminarium. 32tvångsvård.psykiatriskochavslöjandenJoumalistemasMotala.godaffar iEn restarbetsförmâga.34medFöretagareskriftserie.63Demokratiutredningensetik.läsarnas arbetsskadeforsäkringen.37framtidaDen81statsflygplan,vissaAnvändningen m.m.av Resultatstymingfår for pengarnaVad avvmedhänderna.Omstormöten,Att rösta socialainomdetorganisationertill vissastatsbidrag85direktdemokratii Schweiz.SB.ochfolkomröstningar 38området.

foralla.41LäkemedelsinformationJustitiedepartementet
SverigemåbättreskallHur

BROTTSOFFER folkhälsomål.43nationellaforstastegetmotw40Vad bör görasgjortsVadhar Kontrolleradoch ifrågasatt44vapenlagstiñning.samladEn funktionshinder.48medmedintervjuer personermtvångsmedel.46hemligaochandrabuggningOm underLäkemedelsutredningar39De stegen.47ochBulvaner annat. underlagsmaterialtilloch1900-talet annat74polisen.Styrningenav 50handel,SOU1998:28.Läkemedeli vårdoch
Bostadsrättsregister.80 Socialavgiftslagen.67rättsområdet.påUtvecklingssamarbete
Östeuropa.86 Kommunikationsdepartementet

BEREDNINGSORGANISATIONENDOMARENOCH utveckling.regionallT och88arbetsfördelning.ochutbildning- Sverigeslän.19exempelfrån120brottsförebyggandelokalaNedslagi detföre.Steget infrastrukturenhearinglT-kommisionens om90arbetet. Andrakammarsalen,medier.fordigitala
20Riksdagen1997-10-24.

2000-skiftet.inforinbäddadeProblemmed systemUtrikesdepartementet
kommissionenianordnadHearing ITavfallprivilegier i vissaochimmunitetårslag1976 om IndustriforbundetochStatskontoretsamverkanmed

29översyn.en 1-14.2l- 1997-1
i digitalamiljöer.ochidentitetIdentifieringFörsvarsde artementet november1997.denReferatfrån hearing 12en-13kemikalieantering.Säkrare 36rapportlT-kommissionens30Utlandsstyrkan. taxfreeförsäljningenavvecklasKonsekvenser attavforutbildningFörsvarsmaktsgemensam 49inomEU.42framtidakrav. skapatillväxtIT-användningkanoffensivHur45framtiden.iSotning anordnatrådslagmindreföretag.Ettför avi SverigeRäddningstjänsten Kommunikations-påuppdraglT-kommissionen av59Skydda.Räddaoch4 ochhandelsdepartementetNärings-departementet,

Rotundan,Rosenbad1997-11-18.Industriforbundet.ochSocialdepartementet
54helalivetTänder framtidsscenarier.nationalstaten.FyraochlTvuxentandvård.2förersättningssystemnytt 586/98.lT-kommissionens- rapportalkoholdryckerochMarknadsföringAlkoholreklam. av förutsättningar...tider,Nya nya8produkturval.Systembolagets 8/98.65lT-kommissionensrapportkunskapsöversikthandling.EnbliråsikterNär om lärandet.det livslångaochSkolan,IT16funktionshinder.medbemötande personerav ochUtbildningsdepartementetanordnadHearing avhelalandet.storstadspolitikforstäder.EnTre Rosenbad1997-12-04,IT-kommissionen,25bilagor.4st+ 707/98.K.IT-kommmissionensrapportMariakliniken.tillhembräntFrån utveckling.regionalIT och26svartsprit.ochungdomarfaktaom under 1998.hearingarerfarenheterfrån- tre marsflexibelsäker,vårdochhandel.OmiLäkemedel en 809/98.lT-kommmissionensrapport28läkemedelsforsörjning.samordnadoch



1998utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

rationelladetdin MytenmaktenTy är omFina
Sverige.6jämställdaochdetarbetslivetlbeskattning.ochOmstruktureringar 52arbetstagare.UtstationeringavÖversyn kollektivafortillsynsreglerochrörelse-av

7försäkringar.
9Skattebrott.Effektivitet-Integritet

kontrolluppgiñer KulturdepartementetochSjälvdeklaration
12förfaranden.förenklade 17marksändTV.digitalSamordning- av14frågor.E-pengar-näringsrättsliga
18myndighet handelsdepartementetNärings- ochEngräns en-

Försåkringsgaranti. 23exportfmansieringen.ochStaten22försäkringsersättningar.forgarantisystemEtt Östersjöregionen.53imöjligheternaTa varaochbankaktiebolagforledningsreglerNya information.tillgängligochBättre mer27försäkringsbolag. 642.Småföretagsdelegationensrapportvid tjänsteresalevnadskostnaderför ökadeAvdrag småföretag.iKompetens56tillfälligt arbete.och 77Småforetagsdelegationensrapportfmansforbund.72Kommunala forframtiden.Regelförenkling82regelsystemreforrneratFörsäkringsforeningar-ett 78Småforetagsdelegationens 4.rapport87Premiepensionsmyndigheten. utveckling.regionsvändaGreppet att en- 89Söderharrmskommittén.frånRapportUtbildningsdepartementet samverkan.småföretagochGodaidéerom10förkonstCampus 92Småforetagsdelegationensrapport
tillsynmedstatligutbildningarFristående småföretag.Kapitaltörsörjningtill

l 1olikaområden.inom 936.Småforetagsdelegationensrapport
livslångtlärande.Vuxenutbildningoch Förslagskatalog.

medförstaåretunderinför ochSituationen 94Småforetagsdelegationensrapport
kunskapslyftet.51

Distansutbildningskommittén.DUKOM Inrikesdepa rtementet
meddistansutbildningsprojektUtvärderingav forskning.ekonomiochHistoria,

57lT-stöd. 33idrott.Femrapporterom66i skolan.funktionshindradeeleverFUNKIS demokratiskt- kommunalarevisionenDen ett-personalinomLämplighetsprövningav 7 lkontrollinstrument.69ochskolbamomsorg.skolaförskoleverksamhet, framtidaIntegration EttMångfaldOrganisationer -Distansutbildningskommittén.KOMDU till invandrarnasstatsbidragförsystemlärande.undervisningochutbildning,Pådistans riksorganisationermfl.7383distansutbildning.Kostnadseffektiv till idrotts-stödfor livet. StatensmotionIdrott ochDistansutbildningskommittén.DUKOM 76organisationer.friluñslivetsochrörelsen84utbildning distans.Flexibel förnyelseochkompetens-kommunalNyagrepp-
91utveckling.bruksdepartementetJord

EU-perspektiv.iFiskeriadministrationen Miljödepartementetett
24Översyn ñskeriadministrationenm.m.av ekologiskthållbartIndikatorerfornyckeltal-Gröna ett6i Sverige. lLivsmedelstillsyn samhälle. 5l75Djurforsök. 35+Bilagor.miljöbalken.Förordningartill

39gränsälvssamarbetet.finsk-svenskaDetArbetsmarknadsdepartementet
60Hallandsåsen.Kring

3genusansikte.Välfardens känslor.OmkunskaperochKampanjmed
organisationsspecifikaNivå- ochalltidMän 62passar Malåkommun1997.kämavfallsomröstningeni

handeln.4frånexempelmed 68processer kämavfallsområdet1998.Kunskapsläget
ochekonomiskaKärlek,liv kön.Vårt resursersom

maktdiskurser.5













Poquxmu Srmikumm6 Mss: 47
TFLPPONZOH-IvgJOFAX08-690 91 909: 9a.fritzcsnrdcrwlihcrmcE-PUYI:

wwwv.frirzcs.stFann ImrRNr-.TBnKcJANIMIz

91-38209640ISBN
ISSNO375-250X




