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avstyrker förslaget om att regeringen i utvalda myndigheters regleringsbrev och instruktioner ska skriva in att de varje år ska presentera en plan
för hur de ska arbeta med regelförenkling och regeltillämpning, samt att
myndigheterna i årsredovisningen ska redovisa utfallet av regelförbättringsarbetet (se kommentar under rubriken 5.8.1),



avstyrker förslaget om att regeringen ska skriva in i myndigheters regleringsbrev att de ska ha en handläggnings- och kvalitetsgaranti för sin verksamhet, samt att myndigheterna i årsredovisningen ska redovisa utfall för
de uppsatta garantierna (se kommentar under rubriken 5.8.2), och



har i övrigt inga synpunkter på förslagen.

Folkhälsomyndighetens kommentarer
5.8.1 Utredningens förslag – myndigheter ska ha en plan för hur de ska
arbeta med regelförenkling och regeltillämpning
Folkhälsomyndigheten anser inte att utredningens förslag om att myndigheterna
ska utarbeta planer för regelförbättringsarbetet, och sedan redovisa utfallet av dessa
i årsredovisningen, är ändamålsenligt.
Det finns en risk att förslaget istället för att bidra till nytta i form av regelförenklingar för företagen snarare framförallt leder till ökad administration för myndigheterna.
För att öka kvaliteten i myndigheternas regelförenklingsinsatser behövs sannolikt
mer riktade åtgärder beroende på vilka utvecklingsbehov som har identifierats

Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se

Sida
2 (3)

inom respektive regelområde. Det kan handla om alltifrån utökat stöd till myndigheter i föreskriftsarbete, till regeringsuppdrag som är utformade efter det specifika
problem som ska lösas.
Folkhälsomyndigheten vill i detta sammanhang påminna om att syftet med olika
regelverk behöver ha avgörande betydelse vid bedömningen av vilka regelförenklingsinsatser som kan bli aktuella.
Som exempel kan nämnas de föreskrifter som Folkhälsomyndigheten utfärdar med
stöd i alkohollagen. Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och näringspolitiska
intressen.
5.8.2 Utredningens förslag – myndigheter ska ha en handläggnings- och
kvalitetsgaranti för sin verksamhet
Folkhälsomyndigheten anser att det vore olyckligt om myndigheter enligt utredningens förslag ska sätta upp garantier för hur långa handläggningstiderna för olika
ärendeslag kan bli som längst. Begreppet garanti ger falska förhoppningar eftersom
det i praktiken inte är rättsligt bindande.
Det är självfallet angeläget att myndigheter kontinuerligt arbetar med att säkerställa
rimliga handläggningstider. Som utredningen påpekar gäller detta enligt 9 § förvaltningslagen (2017:900).
Enligt 23 § förvaltningslagen gäller emellertid också att myndigheter har en utredningsskyldighet i ärendehandläggningen. Detta är viktigt för att säkerställa en rättssäker prövning. Utredningsansvaret gör att myndigheter normalt inte kan garantera
att handläggningstiderna i enskilda ärenden inte ska överstiga en viss längd.
Därutöver finns det dock, inom till exempel vissa av Folkhälsomyndighetens
sakområden, angivet tidsbegränsningar för ärendehandläggningen, bland annat
inom området hälsofarlig vara (se 5 § förordningen [1999:58] om förbud mot vissa
hälsofarliga varor).
Folkhälsomyndigheten menar att ett alternativ till en handläggnings- och kvalitetsgaranti kan vara att förvaltningsmyndigheter på statlig, regional och kommunal
nivå på sin webbplats informerar om genomsnittliga handläggningstider för olika
ärendetyper.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den
slutliga handläggningen har avdelningscheferna Anna Bessö, Anders Tegnell och
Patric Winther samt chefsjuristen Bitte Bråstad deltagit. Utredaren Thord Redman
har varit föredragande.
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