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Ordförandeförslag – Underlätta för kommunens företagare och
medborgare genom regelförenklingar (KS18/79)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram
förslag på hur vi kan underlätta för medborgare och företagare genom
regelförenklingar, automatiseringar och effektiviseringar i kommunens
myndighetsutövning och verksamheter.
_____
Sammanfattning
Sverige har över 400 statliga myndigheter och verk vars arbete till stora delar består
av att ta fram underlag för nya lagar och regler samt se till att befintliga följs. Under
senare år har vi sett hur dessa lagstiftningar och skyldigheter tilltagit gentemot både
kommuner, företag och privatpersoner. Regelverken tycks snabbt bli allt fler och inte
sällan motsäger de varandra. Ett exempel är att kommuner enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU) behöver begära ett utdrag ur belastningsregistret från det
upphandlade företagets ledningsgrupp. Problemet är att när ett utdrag kommer
kommunen tillhanda blir det en offentlig handling och kommunen har begått ett
lagbrott då personers belastningsregister går under sekretesslagen. Ytterligare ett
exempel är Boverkets nya miljökrav som kraftigt begränsar användandet av vedspisar
samtidigt som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap går ut med
rekommendationer om att hushåll ska kunna vara självförsörjande i en vecka.
Att byråkrati och statliga myndigheter riskerar att lägga en våt filt över företagsamhet
och tillväxt var något som Alliansregeringen försökte agera mot. År 2011
presenterade den dåvarande näringsministern Maud Olofsson strategier för hur vi
genom regelförenklingar kan underlätta för de svenska företagen. Krångliga regler
skulle bli enklare och onödiga blanketter och inspektioner slopas. Det arbete som
Alliansregeringen påbörjade på nationell nivå behöver nu fortsätta på kommunal
nivå. Det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Ekerö kommun. I takt med att berget
av regler, byråkrati och statliga myndigheter växt har det blivit allt mer
svåröverskådligt för medborgare och företagare att förstå vilka regler som finns att
följa. De lagar och regler som kommuninvånare och företagare förväntas följa ska
vara enkla att hitta och förstå, samt ha ett relevant och tydligt syfte.
Ekeröalliansen föreslår att en översyn inleds för att identifiera vilka regler som kan
slopas och hur vi automatiserar och digitaliserar majoriteten av kommunens
administration och myndighetsutövning. Våra anställda behöver kontinuerligt
identifiera och anmäla regler i deras respektive verksamhet som antingen är onödigt
krångliga, strider mot annan lagstiftning eller inte längre fyller en viktig funktion.
Därefter kan vi kontinuerligt åtgärda det som ligger på kommunal nivå, och verka för
lagändring i de fall som det ligger på nationell nivå.
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