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Uppdrag att lämna förslag om kortare handläggningsprocesser
för företag i besöksnäringen

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i enlighet med vad som anges under
rubriken Närmare om uppdraget lämna förslag på handläggningsprocesser
som har särskild betydelse för företag i besöksnäringen samt lämna förslag
på hur dessa kan kortas. Uppdraget omfattar handläggningsprocesser som
har särskild betydelse för besöksnäringsföretagens konkurrenskraft och det
kan vara olika arbetsmetoder som är relevanta så som maxtider, tidsgränser
och att undersöka hur olika tillståndskrav utformas etc. Tillväxtverket ska vid
genomförandet av uppdraget samverka med relevanta branschorganisationer.
I den mån Tillväxtverket bedömer det erfoderligt ska verket också samverka
med andra myndigheter för uppdragets genomförande. Tillväxtverket ska
under uppdragets genomförande föra en dialog med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL).
En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 8 oktober 2018 och en slutredovisning
senast den 15 februari 2019.
Uppdraget är en del av det fortsatta beredningsarbetet med Tillväxtverkets
rapport Enklare handläggningsprocesser och kortare handläggningstider för
företag (dnr N2018/01482/FF) och delredovisningen är tänkt att kunna
utgöra underlag för kommande uppdrag i myndigheters regleringsbrev.
Tillväxtverket har ett nationellt ansvar för kunskaps- och kvalitetsutveckling
samt samverkan och samordning inom turism.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-411 36 16
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Närmare om uppdraget

I uppdraget ingår att
•

•
•

identifiera sådana ärendekategorier med koppling till besöksnäringen där
en maxtid, tidsgränser eller andra åtgärder bedöms ge särskilt stor effekt
för företagen,
redovisa om det finns lokala eller regionala exempel på områden där
maxtider med framgång tillämpas och som kan spridas mer allmänt,
redovisa vilka skäl som finns både för och emot de tänkbara åtgärderna,
och då ta hänsyn till hur maxtider, tidsgränser eller andra åtgärder
påverkar myndighetens arbete med andra processer eller
ärendekategorier.

För de förslag som lämnas ska det även göras en kostnadsbedömning och
där det är möjligt ges förslag till finansiering.
Skälen för regeringens beslut

För regeringen är det angeläget att det ska vara enkelt att starta och driva
företag i Sverige. För att uppnå detta är förenklingsarbetet en prioriterad
verksamhet. En viktig del av detta arbete är att handläggningstiderna ska
kortas. Målet om kortare handläggningstid ska ha uppnåtts 2020. I
budgetpropositionen lämnar regeringen en årlig uppföljning av detta.
Ett par aktuella utredningar, Utredningen Sveriges besöksnäring samt
Parlamentariska landsbygdskommittén, tar i sina betänkanden Ett land att
besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
(SOU 2017:95) respektive För Sveriges landsbygder – en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) upp vikten av
fortsatt förenklingsarbete för företag inom besöksnäring och företag
verksamma på landsbygden. Dessa företag är i större utsträckning mindre än
företag i andra branscher och i tätorter, vilket innebär att de administrativa
kostnaderna som andel av de totala kostnaderna är större. För dessa företag
är tidsaspekten ofta en trång sektor. Ett stort antal företag inom besöksnäringen har verksamheter av säsongsbetonad karaktär. För dessa företag är
snabba handläggningstider av särskilt stor betydelse.
Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den bör vidta lämpliga åtgärder
för att alla myndigheter som företag kommer i kontakt med ska sätta tydliga
tidsgränser för sina handläggningstider (bet. 2016/17:NU12,
rskr. 2016/17:192). Regeringen uppdrog med anledning härav åt
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Tillväxtverket att ta fram förslag på hur myndigheterna kan arbeta för att
korta handläggningstider. Tillväxtverket har redovisat uppdraget i rapporten
Enklare handläggningsprocesser och kortare handläggningstider för företag.
Riksdagen har härefter återkommit och tillkännagett för regeringen att den
bör bedriva ett fortsatt arbete för att korta handläggningstider på
myndigheter där tydliga handläggningstider utgör en central del samt vidta
ytterligare åtgärder för att öka takten i arbetet (bet. 2017/18:NU12,
rskr. 2017/18:238).
För regeringens förenklingsarbete är det angeläget att myndigheternas
handläggningstider med bibehållen kvalitet och rättssäkerhet är så korta som
möjligt då det bl.a. påverkar företagens konkurrenskraft.
På regeringens vägnar

Mikael Damberg

Björne Hegefeldt

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/L1
Finansdepartementet/BA och K
Miljö och energidepartementet/NM och LM
Näringsdepartementet/HL, JM och RTS
Kulturdepartementet/KL
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Sveriges Kommuner och Landsting
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