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Andring av uppdrag att folja upp mal for forenklingsarbetet pa centrals

myndigheter

Regeringens beslut

Med andring av regeringens beslut den 28 november 2013 om uppdrag

att folja upp mal for forenklingsarbetet pa centrals myndigheter beslutar

regeringen att foljande ska galls for uppdraget. Syftet med

maluppfoljningen ar att sakerstalla en positiv utveckling over tid.

For att na regeringens mal for att oka service, minska

handlaggningstiderna samt oka forstaelsen for foretagens villkor pa

myndigheter med ett stort antal foretagsarenden uppdrar regeringen at

foljande myndigheter att, i de delay day myndigheten berors, folja upp

och arbeta mot i uppdraget beskrivna mal:

— Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll

— Myndigheten for samhallsskydd och beredskap

— Inspektionen for yard och omsorg

— Boverket

— Statistiska centralbyran

— Skogsstyrelsen

— Statens jordbruksverk

— Kemikalieinspektionen

— Naturvardsverket

— Stralsakerhetsmyndigheten

— Post- och telestyrelsen

— Trafikverket

— Transportstyrelsen

— Bolagsverket

— Elsakerhetsverket

— Statens energimyndighet

Postadress Telefonvaxel E-post: n.registrator~regeringskansliet.se

103 33 Stockholm 08-405 10 00

Besdksadress Telefax

Mister Samuelsgatan 70 08-411 36 16
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— Energimarknadsinspektionen

— Tillvaxtverket

— Arbetsmiljoverket

Foljande mal och aterrapporteringskrav ska foljas upp i de delay day

myndigheten berors:

1. Servicen ska oka och handlaggningstiderna minska i det offentliga

Sverige

1.1 Mal: ~r 2020 ska handldggningstiderna pa myndigheter ha

minskat jdmfort med ar 2014

Uppfoljning i form av aterrapporteringskrav:

— Finns det mal for hur 1anga handlaggningstidernafcy vara for de

arenden som riktar sig direkt till foretag?

— Stammer handlaggningstiderna overens med de uppsatta malen?

— Ger myndigheten information om den forvantade

handlaggningstiden foy de arenden som riktar sig direkt till

foretag nay ett nytt arende inleds?

— Om myndigheten mater handlaggningstider, hay dessa forandrats

under foregaende ar?

1.2 Mal: ~r 2020 ska fler foretagare vara nojda med sina kontakter

med myndigheter jdmfort med ar 2014

Uppfoljning i form av aterrapporteringskrav:

— Mater myndigheten svarstiden for att komma i kontakt med

myndigheten?

— Mater myndigheten kundnojdheten gallande t.ex. tillganglighet,

svarstid, bemotande, handlaggningstid och forstaelse for

foretagens villkor for de arenden som riktar sig direkt till foretag?

— Om myndigheten mater kundnojdheten, ar foretagen nojda med

myndigheten gallande t.ex. tillganglighet, svarstid, bemotande,

handlaggningstid och forstaelse for foretagens villkor?

2. Det offentliga Sverige ska ha battre forstaelse for foretagens villkor

2.1 Mal: ~r 2020 ska myndigheter ha ett mer systematiskt samrad med

foretagare do ar 2014

Uppfoljning i form av aterrapporteringskrav:

— I vilken utstrackning hay myndigheten en dialog med foretagen

for att fanga upp synpunkter och forslag?
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— I vilken utstrackning arbetar myndigheten med att to hand om

foretagens synpunkter och forslag och ge aterkoppling?

— I vilken utstrackning arbetar myndigheten for att sma och

medelstora foretags perspektiv och behov beaktas?

Myndigheten ska utveckla sing sear dar sa efterfragas i enlighet med

instruktionen fran Tillvaxtverket. Myndigheten ska aven ange om det

genomforts sarskilda forenklingsinsatser kopplat till ovanstaende mal.

Rapportering mot ovanstaende mal ska ske arligen i berorda delar till

Tillvaxtverket senast den 1 mars wren 2015-2021 enligt instruktion fran

Tillvaxtverket. Finansieringen av uppdraget ska rymmas inom respektive

myndighets befintliga anslag.

Uppdrag till Tillvaxtverket

Regeringen uppdrar at Tillvaxtverket att arligen for wren 2014-2020 to

fram en resultattavla baserat pa den rapportering som ovanstaende

myndigheter har lamnat enligt detta uppdrag. Tillvaxtverket ska ha en

fortsatt dialog med Regeringskansliet (Naringsdepartementet) ayseende

uppfoljning av aterrapporteringskraven.

Regeringen uppdrar vidare at Tillvaxtverket att for aren 2014, 2016, 2018

och 2020 folja kundnojdheten utifran de sear som berorda myndigheter

lamnar i enlighet medaterrapporteringskraven. Berorda myndigheter ska

to sin utgangspunkt i ett verksamhetsanpassat synsatt. Analysen ska

mojliggora jamforelse over tid och rapporteras for aren 2014, 2016, 2018

och 2020 med 2014 som utgangspunkt.

Regeringen uppdrar slutligen at Tillvaxtverket att arligen for wren

2014-2020, utifran myndigheternas svar analysers resultatet samt lyfta

fram gods exempel och foresla vidare insatser for att ge stod och rad till

myndigheter for att utveckla arbetet.

Tillvaxtverket ska arligen rapportera uppdragets genomforande senast

den 15 april wren 2015-2021 till Regeringskansliet

(Naringsdepartementet). En slutrapport av resultatet ska lamnas till

Regeringskansliet (Naringsdepartementet) senast den 30 apri12021.

Finansieringen av uppdraget ska rymmas inom myndighetens befintliga

anslag.

Bakgrund

I budgetpropositionen for 2013 (prop. 2012/13:1 utg.omr. 24)

presenterades sju mal for arbetet med att forenkla for foretag. Tva av
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dessa mal ar att servicen ska oka och handlaggningstiderna minska i det

offentliga Sverige samt att det offentliga Sverige ska ha battre forstaelse

for foretags villkor. Dessa tva mal specificerades sarskilt for arbetet i

lansstyrelser och kommuner. Det angays sedan i regeringens skrivelse

Riksrevisionens rapport om regelforenklingfor foretag (skr. 2012/13:5)

samt i budgetpropositionen for 2014(prop. 2013/14:1 utg.omr. 24) att

malen for forenklingsarbetet vad galler service, minskade

handlaggningstider samt battre forstaelse for foretagens villkor aven ska

specificeras for fler myndigheter an lansstyrelserna.

Regeringen uppdrog i regleringsbrevet for budgetaret 2013 at

Tillvaxtverket att lamna forslag till mal och indikatorer for att mata

centrala myndigheters forenklingsarbete pa omradena

handlaggningstider, bemotande, service och samrad. Tillvaxtverkets

forslag inkom till Regeringskansliet den 7 maj 2013. Tillvaxtverket

foreslar dar tre mal for att mata myndigheters forenklingsarbete pa

omradena handlaggningstider, bemotande, service och samrad. Till varje

mal firms malindikatorer som anger vilken aspekt av malet som ska

undersokas. Den 28 november 2013 beslutade regeringen om uppdraget

att folja upp mal for forenklingsarbetet pa centrala myndigheter(dnr

N2013/5553/ENT).

Skalen for regeringens beslut

Att forenkla vardagen for foretagare i Sverige ar centralt i regeringens

arbete med att skapa tillvaxt och sysselsattning. Manga foretag har

regelbundna kontakter med personer pa myndigheter. Genom att

myndigheterna okar sin service och blir mer effektiva kan foretag lagga

mer tid pa att driva och utveckla sin verksamhet.

En arlig systematisk uppfoljning av arbetet pa myndigheter for att na

regeringens mal ar nodvandigt. Tillvaxtverkets framtagande och

rapportering av resultatet fran uppdraget kommer att ligga till grand for

vidare steg i arbetet med att oka servicen, minska handlaggningstiderna

samt oka forstaelsen for foretagens villkor pa myndigheter.

Pa regeringens vagnar
,,

/"~

Mikael Damberg ~

Asa Talamo
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Likalydande till

Styrelsen for ackreditering och teknisk kontroll

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap

Inspektionen for vard och omsorg

Boverket

Statistiska centralbyran

Statens jordbruksverk

Skogsstyrelsen

Kemikalieinspektionen

Naturvardsverket

Stralsakerhetsmyndigheten

Post- och telestyrelsen

Trafikverket

Transportstyrelsen

Bolagsverket

Elsakerhetsverket

Statens energimyndighet

Energimarknadsinspektionen

Tillvaxtverket

Arbetsmiljoverket

Kopia

Statsradsberedningen

Justitiedepartementet

Utrikesdepartementet

Forsvarsdepartementet

Socialdepartementet

Finansdepartementet

Utbildningsdepartementet

Landsbygdsdepartementet

Miljodepartementet

Naringsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet

Sveriges Kommuner och Landsting

Lansstyrelsen i Kronobergs lan

Ekonomis tyrningsverket

Statskontoret


