
 

Bästa Maud Olofsson, 

 

Den förra, socialdemokratiska regeringen beslöt att de administrativa kostnader företagen har för 

att följa regelverket ska minskas med 25 procent till hösten 2010. Det var ett bra beslut. NUTEK 

satte igång att undersöka precis vilka regler som skapade administrativa bördor – vilket i klarspråk 

betyder krångel – för företagen. 

 

Alliansregeringen beslöt att överta företrädarnas politik på den här punkten. Det var också ett bra 

beslut.  

 

Och nu är järnet varmt. Beräkningarna från NUTEK är klara. Krånglet för företagen visar sig kosta 

97,6 miljarder kronor om året. (Det motsvarar lite mer än tre procent av bruttonationalprodukten. 

Det är troligen en underskattning. Om man la till det krångel som drabbar medborgarna direkt kan 

man kanske anta att Sverige satsar uppemot 5 - 10 procent av sitt välstånd på att fylla i 

blanketter.) 

 

Ungefär 24 miljarder kronor i krångelkostnader ska alltså bort till 2010. Snart har två år av 

mandatperioden gått. Lika lång tid är kvar. Nyligen presenterade regeringen vad den gjort. 170 

åtgärder har vidtagits, till exempel har redovisningsperioden för moms förlängts från en till tre 

månader. Vidare har man avskaffat ”kravet på en separat stalljournal för produktionsplatser, som 

inte sammanligger med brukningscentrum, och som enbart utgörs av bete”. Regeringen har inte 

talat om vad dessa åtgärder betyder i kronor. Därför vet man inget om måluppfyllelsen. 

 

Men Sveriges företagare är inte imponerade. I en opinionsundersökning som Den Nya Välfärden lät 

göra i mars 2008 sa bara fem procent av företagarna att de märkt något av regeringens 

regelförenkling. 95 procent hade inte märkt något. 

 

Nu säger regeringen att den planerar ytterligare 600 åtgärder, till exempel borttagandet av 

revisionsplikten och förbättrade ansökningsblanketter hos Folkhälsoinstitutet. 

 

Maud, se nu till att det blir regelförenklingar som märks! Klipp till med något stort som får landets 

företagare att jubla och dina belackare att kippa efter andan! Annars är risken att företagarna 

fortfarande inte har märkt något när mandatperioden är slut.  

 

Regeringen har inget att förlora men mycket att vinna på att verkligen göra det som utlovats, 

nämligen att skapa ett bra företagarklimat i Sverige. 

 

Lycka till 

 

 

 


