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SOU 2017:69 Marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter 

Småföretagarnas Riksförbund har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på SOU 2017:69 

Marknadskontrollmyndigheter och sanktionsmöjligheter. Utredningen har uppdraget att kartlägga 

vilka myndigheter som bedriver marknadskontroll, identifiera brister och samordning av 

myndigheternas arbete samt presentera möjligheter till effektivisering. Den ska därutöver kartlägga 

de befogenheter och sanktionsmöjligheter som kontrollmyndigheterna i Sverige har och analysera 

om och hur dessa skillnader påverkar myndigheternas förutsättningar för en effektiv 

marknadskontroll. Vidare finns även en analys om befintliga är befogenheter och 

sanktionsmöjligheter är lämpliga för att uppnå en ändamålsenlig och resurseffektiv marknadskontroll 

i Sverige. Småföretagarnas Riksförbund anser att utredningen uppfyller utredningens uppdrag men 

vill lämna följande synpunkter på de resonemang som presenteras i utredningen. 

Sammanfattning: 

- Småföretagarnas Riksförbund ställer sig positiva till förslaget om en horisontell lag om 

marknadskontroll om de förutsättningar för ökad samverkan mellan myndigheter och om det 

strategiska utvecklingsarbetet rörande förbättrade informationsinsatser, utgår ifrån 

grundprinciperna i EU:s small business act. 

- Småföretagarnas Riksförbund anser att ett tjänstemannaansvar även borde införas i den 

föreslagna lagstiftningen. 

- Småföretagarnas Riksförbund delar utredningens bedömning i avsnitt 6.5 men tycker det 

vore bra om förslag på hur en sådan reducering av statliga kontrollmyndigheter skulle se ut 

och vilka myndigheter som vore lämpliga att utses som huvudaktörer. 

- Småföretagarnas Riksförbund anser att anonyma inköp inte ska tillåtas, utan all 

myndighetsutövning ska ske transparent, tydligt och förutsebart. 

- Småföretagarnas Riksförbund vill poängtera vikten av att engagera 

småföretagarrepresentanter i marknadskontrollrådet så att myndigheterna kan få en djupare 

förståelse för de påverkanseffekter som kontrollmyndigheternas agerande utgör mot denna 

kategori av ekonomisk aktör. 

Småföretagarnas Riksförbunds yttrande 

Utredningen beskriver väl omfattningen av de minst 22 myndigheter och 290 kommuner som 

utgör marknadskontrollmyndigheter. Vidare den mängd lagar och föreskrifter som dessa ska 

följa, samt konstaterar att tolkningar av regler från myndighetshåll skiftar en hel del. För 

företagaren blir detta naturligtvis en fullständigt omöjlig byråkrati att kunna förhålla sig till, i 

synnerhet som flera myndigheter kan genomföra granskningar av samma produkt utifrån olika 



 
 

regler i anslutning till varandra. Svenska företagare måste få enklare och tydligare regler att 

förhålla sig till, vilket bl.a. innebär att information till myndigheter om en produkt endast 

behöver lämnas en gång och att myndigheterna därefter delar information med varandra. I 

sammanhanget är det även väsentligt att informationsutbyte mellan myndigheter inte röjer 

affärshemligheter och att detta tydligt framgår och straffsanktioneras. 

Utredningens benchmarking är bra, men tyvärr tas inte de mest intressanta exemplen upp. När det 

gäller de internationella jämförelserna borde Danmark och de Baltiska länderna varit bättre 

jämförelseobjekt. Av de svenska kommunerna kan man observera att Rättvik, med sin tillväxt och 

tillsyn, är en av våra föregångskommuner avseende tillsyn och kontroll. För att implementera EU-

regler är det väsentligt för Sveriges konkurrenskraft att vi använder bästa exemplen, men det har 

man inte lyckats särskilt väl med i denna utredning. Detta framkommer t.ex. när det gäller att 

”missgynna” svenska företag genom att kunna straffbelägga dessa samtidigt som man konstaterar att 

myndigheterna inte klarar av att straffa utländska aktörer. Om än undanskymt så framgår 

utredningens attityd till svenska företag avseende förelägganden och förbud (sid 245) i beskrivningen 

För att åtgärderna enligt den direkt tillämpliga EU-förordningen ska kunna verkställas har det ansetts 

nödvändigt att i nationell rätt ge marknadskontrollmyndigheterna befogenheter att besluta om 

förelägganden och förbud utöver vad som framgår av EU-förordningen. Självklart ska vi inte 

överimplementera EU-regler till men för svenskt företagande. 

Avsnittet om sanktioner är omfattande och innehåller såväl goda som mindre genomtänkta delar. 

Sanktionsavgifter ska naturligtvis inte få tas ut innan ärendet vunnit laga kraft. Ifall risken för 

fördröjningar och förhalningar riskeras får en annan ordning än förvaltningsdomstolar användas för 

den rättsliga prövningen, men det är otidsenligt att först åderlåta ett företag ekonomiskt för att 

därefter acceptera en överprövning när företagets ekonomiska förutsättningar för en rättvis 

prövning urholkats. Tidsfrister måste hela tiden utgå från tidpunkt när ärendet vunnit laga kraft. En 

god motivering i utredningen En person som riskerar en administrativ sanktion ska informeras om 

anklagelserna och de bevis som åberopas till stöd för dessa samt beredas möjlighet och tillräckligt 

med tid för att besvara dessa. Bevisbördan ska ligga på den administrativa myndigheten. Det ska 

slutligen vara möjligt att överklaga myndighetens beslut till domstol. 

Förslagen om att sanktionsavgifter ska kunna dömas ut även utan krav på uppsåt och oaktsamhet 

baseras på bristande konsekvensanalys. Utredningens konstaterande av den mängd 

kontrollmyndigheter som förekommer och alla lagar och föreskrifter förbundna med detta medför 

svårigheter för myndigheterna att ha full överblick. För företagaren är det självklart inte lika ”enkelt” 

att ha lika god överblick som offentligt finansierade myndigheter, varför bevisbördan måste ligga på 

myndigheten och företagaren anses oskyldig tills annat är bevisat. Således samma rätt för företag 

som övriga medborgare i Sverige. 

Beskrivningar om samordningsansvar och informationsutbyte är gott. Dock saknas möjligheten för 

förenklingar så till vida att ett godkännande från en myndighet ska gälla för alla, likväl som ett 

godkännande i en kommun ska gälla samtliga svenska kommer. Detta är i analogi med EU-reglerna 

om godkännande i ett land ska gälla resten av EU (och EES). 

Småföretagarnas Riksförbund ställer sig positiva till förslaget om en horisontell lag om 

marknadskontroll om de förutsättningar för ökad samverkan mellan myndigheter och om det 



 
 
strategiska utvecklingsarbetet rörande förbättrade informationsinsatser, utgår ifrån 

grundprinciperna i EU:s small business act. Tyvärr finns det goda anledningar att ställa sig tvivlande 

till att kontrollerande myndigheter har förmågan att ha ett sådant kundperspektiv vid ett införande 

av den presenterade horisontella lagen.  På grundval av tidigare erfarenheter kring myndigheters 

oförmåga att balansera sitt förhållningssätt mellan motivationsfaktorerna morot och piska, föreligger 

det en stor risk att behovet av prejudicerande domslut kopplade till föreslagen horisontell lag om 

marknadskontroll drabbar just små företag. Var går gränsen för sanktionsavgifter i förhållande till 

proportionalitetsprincipen? Överklagande och rättsprocesser är ett komplicerat och tidskrävande 

moment för småföretag som kan leda till att det är enklare att försätta sitt företag i konkurs än att 

hävda sin rätt gentemot en kontrollerande myndighet. Denna aspekt noteras i utredningen men inte 

i tillräckligt stor utsträckning. Regleringen av sanktionsavgifter i den föreslagna lagen är generell och 

en avgiftsbestämmelse kan komma att träffa ett stort antal situationer av mycket skiftande karaktär. 

Det finns alltså en risk för att avgiftsbestämmelse i ett enskilt fall kan medföra en oskäligt hög avgift. 

(s. 261). För att få ett jämbördigt förhållande mellan enskild ekonomisk aktör och utredande 

tjänsteman på kontrollerande myndighet anser Småföretagarnas Riksförbund att ett 

tjänstemannaansvar även borde införas i den föreslagna lagstiftningen. 

I Produktsäkerhetslagen (2004:451) krävs uppsåtligen eller av oaktsamhet för att sanktionsavgifter 

ska kunna dömas ut, vilket är bra och naturligtvis även ska gälla för ny lagstiftning. 

Produktsäkerhetslagen begränsar sanktionsavgiftens storlek till maximalt 10 % av näringsidkarens 

omsättning, vilket vore lämpligt även i förslaget om marknadskontroll. Vidare har 

Produktsäkerhetslagen har regler om preskriptionstid som borde gälla även för den nya föreslagna 

lagstiftningen så att inte olika regler gäller för olika närliggande lagstiftning. Kronofogdemyndigheten 

anger att De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år, vilket även bör gälla här. 

Småföretagarnas Riksförbund har uppfattningen att en god marknadskontroll är ett viktigt 

instrument för att stävja en osund konkurrens och skapa lika förutsättningar mellan företags 

produktion av likartade produkter oavsett om aktören är ett mikro-, små-, medelstort- eller stort 

företag som levererar produkten på marknaden.  Detta är något som Småföretagarnas Riksförbund 

ställer sig positivt till. Utredningen konstaterar dock att den omfattande mängd 

marknadskontrollmyndigheter som finns idag resulterar till att samma produkt kan kontrolleras av 

flera myndigheter vid olika tillfällen och för olika syften. Denna kontrolliver kan leda till att 

marknadskontrollen inte skapar lika förutsättningar, då mikro- och små företag inte har samma 

möjligheter att uppdatera sig och hålla koll på den stora mängd lagar och regler som kan kringgärda 

en produkt. Därutöver blir varje administrativt moment som läggs till en mindre företagares vardag 

en betydligt större avvikelse från den ordinarie verksamheten i förhållande till ett större företag. Då 

utredningen pekar på de brister som marknadskontrollmyndigheter idag har beträffande samsyn och 

likabehandling i sitt kontrollförfarande anser Småföretagarnas Riksförbund att utredningen inte i 

tillräckligt stor utsträckning tagit hänsyn till småföretagarens perspektiv i sin oerhört tunna 

konsekvensanalys. I samband med denna diskussion föreslår utredningen att färre statliga 

myndigheter bör ha marknadskontrollansvar då ett uppdelat kontrollansvar gör det svårt för den 

enskilda att skapa sig en överblick över gällande regelverk och över hur kontrollen är organiserad. 

Vidare kan en ekonomisk aktör vara tvungen att genomgå flera kontroller utförda av olika 

myndigheter under en kortare period. Myndigheternas tolkning och tillämning av reglerna kan också 

skilja sig åt, vilket kan vara en nackdel för den enskilde. (s 270). Småföretagarnas Riksförbund delar 



 
 
utredningens bedömning i avsnitt 6.5 men tycker det vore bra om förslag på hur en sådan reducering 

av statliga kontrollmyndigheter skulle se ut och vilka myndigheter som vore lämpliga att utses som 

huvudaktörer. I sammanhanget kan tilläggas myndigheternas ansvar för att informera om gällande 

komplexa regelverk och förändringar i dessa före ansvaret om straffsanktioner. 

Beskrivning av marknadskontroll är på det stora hela god med tydlig skrivning om samverkan mellan 

myndigheter. Dock saknas tydlighet och ansvar för dessa samverkansåtgärder och hur dessa ska 

kunna följas upp. Det är även gott med förtydligande av att det även avser myndigheternas 

fortlöpande övervakning av marknaden och deras samverkan med andra myndigheter, som t.ex. 

utbyte av information och erfarenheter om vissa produkter som har varit föremål för kontroll. Även 

samverkan med företrädare för organisationer och näringsliv samt informationsgivning till 

ekonomiska aktörer bör enligt utredningen ingå i begreppet. 

Avseende kontroll från myndigheter är det viktigt att de skapas tillgång till information och att 

proportionalitet i kraven anges. Det blir därför väsentligt att myndigheten kan motivera behovet av 

information och att denna endast ska lämnas en gång så att inte flera myndigheter efter varandra 

kan lägga ökad administration på företaget genom att begära samma information gång på gång. 

Detsamma måste gälla produktexempel, men där myndigheten i normalfallet ekonomiskt ska ersätta 

produktexempel. De föreslagna reglerna om möjlighet till anonyma inköp kan inte räknas till seriös 

myndighetsutövning till gagn för förtroende mellan aktörer och möjlighet till gemensamma 

utvecklingsåtgärder. Småföretagarnas Riksförbund anser alltså inte att anonyma inköp ska tillåtas, 

utan all myndighetsutövning ska ske transparent, tydligt och förutsebart. 

Att förbjuda produkter måste vila på förutsebar och saklig grund. Ett förbud måste därför tydligt 

motiveras avseende människors liv och hälsa. 

Utredning gör även bedömningen i avsnitt 6.7 att det finns ett behov av ökad effektivitet genom 

strategisk planering och bättre myndighetssamarbete och att t.ex. Marknadskontrollrådet bör ha 

ansvaret för att genomföra ett sådant strategiskt utvecklingsarbete, vilket måste redovisas tydligt 

med ordentliga krav på regelförenkling. I samband med detta föreslås det att det bör ankomma på 

rådet att överväga på vilket sätt kommunerna och sådana statliga myndigheter med 

marknadskontrolluppgifter som inte ingår i rådet ska engageras i utvecklingsarbetet. Vid ett sådant 

strategiskt utvecklingsarbete vill Småföretagarnas Riksförbund poängtera vikten av att även engagera 

småföretagarrepresentanter så att myndigheterna kan få en djupare förståelse för de 

påverkanseffekter som kontrollmyndigheternas agerande utgör mot denna kategori av ekonomisk 

aktör.  

I avsnittet 6.3.1 presenteras definitioner av begrepp kopplade till föreslagen lagstiftning. Beträffande 

begreppet produkt ser förbundet det som ett förtydligande och förenklande av en enhetlig definition 

i förhållande till att använda både begreppen ”vara” och ”produkt”. Samma princip borde även gälla 

beträffande begreppet ”ekonomisk aktör”. Förvisso så vill utredningen inte använda sig av begreppet 

”näringsidkare” men då det i ett flertal andra lagstiftningar redan idag uppstår en juridisk 

begreppsförvirring. Svensk lagstiftning måste skapa ett gemensamt begrepp för 

företagare/näringsidkare/ekonomisk aktör. Idag är det som småföretagare mycket lätt att hamna 

mellan stolarna eftersom det inte finns någon entydig och generell förklaring till vem som är 

företagare inom olika delar av lagstiftning och regelverk. I till exempel lönegarantilagen, 



 
 
fåmansbolagsreglerna, försäkringslagstiftningen och arbetslöshetsförsäkringen tolkas företagare och 

näringsidkare olika. Då begreppet ekonomisk aktör föreslås användas och som inte verkar vara 

allmänt förekommande i svensk lagstiftning finns det stor risk att ytterligare en definition skapar 

begreppsförvirring och ökad svårighet att tolka hur lagstiftningen definierar företagande och 

företagare. 

Det är väsentligt att hålla i minnet att system med marknadskontroll i första hand gäller människors 

liv och hälsa och inte för att stärka statsfinanserna. Regler om sanktionsavgifter och straff måste 

därför stå tillbaka för system för utvecklingar och förbättring. Myndigheters råd och anvisningar 

måste prioriteras framför anonyma smygande kontroller och avgiftsbeslut. Ärlighet och positiv 

attityd måste speglas i systemet för utveckling och förbättrade förhållanden för säkra produkter. För 

att även mikroföretag ska ha möjlighet att utveckla eller importera produkter måste myndigheterna 

betala för de provexemplar som kan behövas. Det förekommer tyvärr exempel där 

myndighetspersoners egen agenda förstört mikroföretags utvecklingsmöjligheter genom att lägga på 

mikroföretaget så pass omfattande extra kostnader att de inte haft ekonomiska muskler att driva 

företaget vidare. Detta skapar även en likhet i prövning mellan olika företagsstorlekar. Ifall en 

myndighet anser sig behöva ett produktprov till ett värde av 100 000 kr så kan det innebära 10 % av 

årsomsättningen för ett litet företag men inte ens bråkdelar av promille för Volvo. Ifall 

myndigheterna tar kostnader för provexemplar kommer faktisk provning att avgöra och inte 

företagets ekonomiska omfattning. 

Småföretagarnas Riksförbunds synpunkter på utredningens författningskommentar 

5 § Om en EU-förordning eller en annan författning innehåller någon bestämmelse som avviker 
från denna lag gäller den bestämmelsen 

Eftersom lagens bestämmelser är generaliseringar utifrån många liknande bestämmelser i 

sektorslagarna, kan det i enskilda fall förekomma att regleringen i ett sektorslag av ett eller annat 

skäl bör behållas. Bestämmelsen anger därför att om en enskild sektorsförfattning innehåller 

bestämmelser som avviker från en bestämmelse i den föreslagna lagen ska sektorslagens 

bestämmelser gälla. 

Det skapar en fortsatt otydlighet och bristande förutsebarhet med denna ordning. Det kommer 

fortfarande att vara otydligt vilka regler som gäller och vilken myndighet som har ”företräde”. 

 

9 § En myndighet som utövar marknadskontroll av produkter som inte omfattas av förordning (EG) 
nr 765/2008 har rätt att på begäran utan kostnad få de upplysningar, handlingar och 
produktexemplar som behövs för marknadskontrollen. För kontroll enligt första stycket har en 
myndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen där produkter hanteras, 
dock inte bostäder. 

Försiktighet bör iakttas när det gäller att begära uppgifter om affärshemligheter och liknande. Vid 

begäran av produktprover bör myndigheten försäkra sig om att kraven inte blir onödigt betungande 

för den ekonomiska aktören. En begäran enligt första stycket bör också vara så preciserad som 

möjligt och klart ange vilket material som efterfrågas  



 
 
Det är en god formulering, men behöver förtydligas och läggas som grund. 

Myndigheter måste tydligt motivera varför och vilken information man behöver och att denna endast 

behöver lämnas en gång till samtliga myndigheter. 

Grundprincipen måste vara att myndigheten betalar för att det ska bli en faktisk likabehandling av de 

ekonomiska aktörerna så att inte deras ekonomiska ställning ska avgöra prövning utan 

sakförhållanden när det gäller liv och hälsa. 

10 § En ekonomisk aktör har rätt till ersättning för produktexemplar som lämnas enligt lagen eller 
enligt förordning (EG) nr 765/2008, om det finns särskilda skäl för det. 

En ekonomisk aktör ska ersätta marknadskontrollmyndigheten för kostnaden för provtagning och 
undersökning av produktexemplar om det vid undersökningen visar sig att produkten inte 
uppfyller gällande krav. 

Enligt andra stycket är en ekonomisk aktör skyldig att ersätta marknadskontrollmyndigheten för 

kostnader för provtagning och undersökning av prov, om det vid kontroll visar sig att en produkt inte 

uppfyller gällande krav. 

Grunden måste vara att myndigheten finansieras av offentliga medel och att därför den ekonomiska 

aktören inte ska bekosta myndighetens arbete. Risk för korruption föreligger genom att ekonomiskt 

starkare aktörer kan betala mer till myndigheten och därmed riskera att bli ”bättre behandlad”. I 

vilket fall som helst ska inte något så diffust som ”gällande krav” utgöra grund utan endast liv och 

hälsa. 

11 § En marknadskontrollmyndighet får under annan identitet och utan att ange avsikten med 
inköpet köpa in en produkt i syfte att kontrollera att den uppfyller gällande krav. 

Regeringen får meddela föreskrifter om hur inköp som avses i första stycket och som kräver 
fingerade personuppgifter ska genomföras. 

Dialog och tydlig myndighetsutövning kräver att inte myndigheter ska kunna använda 

brottsprovokationer, varför detta måste förbjudas. 

regeringen får meddela föreskrifter om genomförandet av inköp som kräver att fingerade 

personuppgifter, företrädelsevis namn och personnummer, används 

Att luras med fingerade personnummer är otidsenligt och skrämmande! 

16 § En marknadskontrollmyndighet får bestämma att dess beslut enligt 13– 14 §§ eller enligt 
artikel 19 i förordning (EG) nr 765/2008 ska gälla omedelbart. 

Om marknadskontrollmyndigheten konstaterar att det finns förutsättningar för ett föreläggande 

eller förbud, är det ofta av vikt att beslutet gäller omedelbart, t.ex. om en produkt för med sig risk för 

allvarlig skada. Verkställigheten av ett beslut ska alltså inte kunna fördröjas i avvaktan på prövningen 

av ett överklagande. (min markering) 

Det kan inte vara rättssäkert och förutsebart att enbart förutsättning ska utgöra grund för omedelbar 

verkställighet. För att omedelbar verkställighet ska kunna gälla så måste myndigheten bevisa hot mot 

liv och hälsa av betydelse. Som grund måste beslut gälla först sedan de vunnit laga kraft. Att ha en 

brasklapp om möjlighet till inhibition via förvaltningsdomstol är inte tillräckligt rättssäkert. 



 
 
20 § En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har gjorts uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 

avgiftsskyldighet gäller strikt ansvar 

Sanktionsavgift får endast utgå vid uppsåtlighet och oaktsamhet. Vid förändringar av regler (jmfr 5 §) 

måste myndigheten informera och påvisa detta 

Situationer som inte utgör skäl för avgiftsbefrielse är t.ex. den avgiftsskyldiges ekonomiska situation, 

okunskap om gällande regler, tidsbrist eller att verksamheten är nystartad. 

Ifall inte produkten utgör fara för liv och hälsa ska avgift inte utgå i andra fall än vid upprepade 

förseelser. Hänsyn måste tas till den ekonomiska aktörens förutsättningar så att mikroföretag och 

nystartade företag behandlas med större grad av service och information. 

22 § Marknadskontrollmyndigheten beslutar om sanktionsavgift. 

Innan marknadskontrollmyndigheten beslutar att ta ut en sanktionsavgift ska den som anspråket 

riktas mot få tillfälle att yttra sig. 

rätt för den som anspråket riktas mot att yttra sig över marknadskontrollmyndighetens utredning 

innan beslut om sanktionsavgift fattas. Bestämmelsen är ett komplement till bestämmelserna i 

förvaltningslagen. 

Detta är bra, men måste förtydligas så att det inte blir ett formellt slag i luften. Om detta innebär att 

yttrandet endast upplevs som formalia, men beslutet i alla fall står fast skapas inte rättssäkerhet. 

Man ska komma ihåg att det rör sig om 22 marknadskontrollmyndigheter och 290 kommuner som 

kan göra helt olika bedömningar 

25 § En sanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet att ta ut avgiften har 
delgetts den avgiftsskyldiga enligt 24 § om inte marknadskontrollmyndigheten i beslutet har 
bestämt en senare betalningsdag. 

Ett beslut om sanktionsavgift får efter sista betalningsdagen verkställas som en dom som har 
vunnit laga kraft. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om 
indrivning av statliga fordringar m.m. 

under förutsättning att marknadskontrollmyndigheten inte har bestämt en senare betalningsdag 

Regler måste vara förutsebara och inte beroende på vilken relation den ekonomiske aktören har till 

myndigheten eller myndighetsrepresentantens humör just den dagen. Andra stycket skrivning 

Avgiften kan alltså tas ut även om beslutet har överklagats ska strykas eftersom det missgynnar 

ekonomiskt svagare aktörer och innebär att företagare är skyldiga innan skuld bevisats. Företaget 

måste ha möjlighet att ha kvar sina pengar för att ha ekonomisk möjlighet att faktiskt kunna få sin 

sak prövad. Avgift kan således endast utgå efter i laga kraft vunnen dom 

Summering 

Avslutningsvis så finner Småföretagarnas Riksförbund utredningen intressant då den påtagligt påvisar 

den problematik som svensk byråkrati och regelkrångel leder till. Den stora mängd kontrollerande 

myndigheter som existerar utgör i sig själv en så stor omfattande administration att det inte ens för 



 
 
myndigheterna går att upprätthålla en gemensam samsyn och samverkan för en effektiv kontroll. Ur 

ett småföretagarperspektiv blir denna slutsats oroväckande då det är den enskilda företagaren som 

ska bistå myndigheterna med all information, ha kunskap om alla regler och krav och riskera att få 

stora sanktionskrav med små möjligheter att lyckas bestrida ett felaktigt beslut. Ambitionen att 

förbättra kontrollmyndigheternas arbete är i sig bra men det finns få tecken på att en ny horisontell 

lagstiftning skulle vara det Alexanderhugg som löser den gordiska knuten. Då fokus i utredningen är 

sanktionsmöjligheter och befogenheter och att effekten på mikro- och småföretag knappt 

analyseras, blir slutsatsen att det troligtvis även fortsättningsvis blir småföretagare som vill göra rätt 

för sig, som får ta de stora ekonomiska och administrativa konsekvenserna av myndigheternas 

angelägna vilja att följa  lag och ordning. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitisk samordnare 

Mattias Andersson varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande 

Småföretagarnas Riksförbund 


