
     

 

 
 
 

 
 

  
 

  
 

 
 
  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

    
  

 
     

      
  

 
   

 
    

 
  

 
 

  
   

 

 
 
 

 

 

  
  

Regeringsbeslut I 3 
1 bilaga 

2018-12-20 
N2018/05881/KSR 

Näringsdepartementet Bolagsverket 

851 81 Sundsvall 

m.fl. 

Uppdrag att göra en fördjupad utredning av frågor i anslutning till 
promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m. 

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Bolagsverket och Tillväxtverket att, i enlighet med 
vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget i bilagan göra en 
fördjupad utredning av frågor i anslutning till promemorian Krav på 
rapportering av betalningstider m.m. Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2019. 

Skälen för regeringens beslut 
Regeringen uppdrog den 30 augusti 2018 åt Bolagsverket och Tillväxtverket i 
uppdrag att utreda frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering 
av betalningstider m.m. (N2018/04584/KSR). Uppdraget redovisades till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 oktober 2018. Av 
redovisningen framgår att vissa frågor, på grund av tidsbrist, inte kunnat 
utredas i tillräcklig omfattning. För att dessa frågor ska bli tillräckligt utredda 
behöver ett uppdrag om fördjupad utredning ges. 

På regeringens vägnar 

Mikael Damberg 

Charlotta Carlberg 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-411 36 16 Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70 
Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se 

mailto:n.registrator@regeringskansliet.se
www.regeringen.se


 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
 

Likalydande till 

Tillväxtverket 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 
Justitiedepartementet/L2 
Finansdepartementet/BA 
Näringsdepartementet/FF och SUN 
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