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Sammanfattning
Krångliga och onödigt långa handläggningsprocesser påverkar
företagens konkurrenskraft negativt på flera sätt. Utifrån företagens
perspektiv är det inte enbart viktigt att myndigheterna har en effektiv
handläggning av sina respektive ärenden. För företaget är det minst
lika viktigt att företagets hela process är enkel och snabb.
Det finns tydliga skillnader i handläggningstider, hur enkla
handläggningsprocesser är och hur nöjda företagen är mellan
kommuner och regioner. Vad dessa skillnader beror på behöver
Tillväxtverket mer tid för att grundligare undersöka.
Det finns flera sätt att minska handläggningstider. Digitala lösningar är
ett kraftfullt sätt att förenkla handläggningsprocesser och korta
handläggningstider när regelverken ger de förutsättningarna.
Informationsutbyte och återanvändning av data kan få en väsentlig
påverkan på arbetet med att effektivisera handläggningsprocesser.
Men för att lyckas med att förbättra handläggningsprocesser genom
digitalisering gäller det att först börja med att se över och förbättra
processen.
Tillväxtverket har inom ramen för uppdraget testat en
tjänstdesignmetod för att ta fram förenklingsförslag. Veckosprintar
har genomförts för att förenkla två handläggningsprocesser: tillstånd
för nätkoncession och tillstånd för jordbruksverksamhet.
Tillväxtverket föreslår följande åtgärder för att fortsätta att
effektivisera handläggningsprocesser och minska handläggningstider:









Identifiera fler förenklingsförslag i handläggningsprocesser
där förenkling för företag är angeläget. Använd och
vidareutveckla den nya metoden.
Verka för att regelverk utformas så att de ger förutsättningar
för enkla handläggningsprocesser genom att utveckla
Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredningar. Ge
stöd för tidiga samråd med företagen.
Verka för att fler myndigheter deltar i
Ekonomistyrningsverkets utbildning Onödig efterfrågan för att
förenkla handläggningsprocesser där målgruppen är företag.
Tillväxtverket samverkar med Ekonomistyrningsverket för att
uppnå detta.
Tillväxtverket utvecklar uppföljningen av förenklingsarbetet
på 19 myndigheter, inom ramen för det regeringsuppdrag vi
har, och ökar fokus på handläggningsprocesser och vilket stöd
som efterfrågas inom det området.
Utveckla en mer kommunikativ plattform för att samla
kunskap och förenklingsverktyg, med fokus på
handläggningsprocesser.
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1

Uppdraget

1.1

Bakgrund

Handläggningsprocesser påverkar företagens konkurrenskraft. Därför
har Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram
kunskapsunderlag som visar hur myndigheters handläggningsprocesser påverkar företagens konkurrenskraft och utveckling samt
goda exempel och förslag på hur myndigheterna kan arbeta för att
korta handläggningstiderna. I uppdraget ingår att identifiera och
prioritera områden och handläggningsprocesser med särskild
betydelse för företagens konkurrenskraft. Det ingår också att titta på
geografiska skillnader och analysera och visa hur digitalisering kan
användas. Utgångspunkten ska vara företagsperspektivet.

1.2

Mål

Målet med uppdraget är att redovisa kunskapsunderlag och förslag till
regeringen som kan användas för att effektivisera
handläggningsprocesser och på så sätt förenkla för företag.

1.3

Metod

Genomförandet har skett i dialog med Ekonomistyrningsverket,
Sveriges Kommuner och Landsting och Statskontoret. Samtal har också
förts med länsstyrelser. Tillväxtverket har även kontaktat 140
branschorganisationer för att få underlag för vilka
handläggningsprocesser som påverkar deras medlemmars
konkurrenskraft mest. Utifrån det underlaget och vår samlade
kunskap om företagens behov har två handläggningsprocesser med
stor påverkan på företagens tillväxt och konkurrenskraft valts ut att
fördjupa. Vi samlade sedan i stort sett alla relevanta aktörer för att
samarbeta och ta fram lösningar för att minska handläggningstiderna.
Detta gjordes i en ”veckosprint”, en metod inom tjänstedesign.
Ett kunskapsunderlag har tagits fram med hjälp av Karlstads
Universitet, Centrum för tjänsteforskning, med fokus på teori och
exempel på fokusområden för utveckling av effektiva
handläggningsprocesser. Utöver det har vi utgått från egna och andras
undersökningar för att förenkla för företag.
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2

Handläggningsprocesser och konkurrenskraft

2.1

Handläggningsprocessers påverkan på företagen

Krångliga och onödigt långa handläggningsprocesser påverkar
företagens konkurrenskraft negativt på många olika sätt. Det kan till
exempel skapa marknadsbarriärer, påverka företagens förmåga eller
drivkraft att konkurrera, medföra att företagen måste lägga ned
onödigt mycket tid, får ökade kostnader eller orsaka långa väntetider.
Eftersom det skiljer sig mellan länder, kommuner eller olika
handläggare resulterar det också i olika förutsättningar för olika
företag och konkurrerens på olika villkor.
Ju mer onödig tid företagen lägger på handläggningsprocesser desto
mindre tid finns till att driva och utveckla företaget. Det är viktig att
svenska företag har goda möjligheter att möta ökad efterfrågan genom
att öka sin produktion. Att utveckla sin verksamhet innebär många
gånger att företagen behöver söka tillstånd från en eller flera offentliga
aktörer. Om dessa tillståndsprocesser är onödigt krångliga och långa
kan det påverka svenska företags konkurrenskraft negativt jämfört
med företag från andra länder. I Tillväxtverkets undersökning
Företagens villkor och verklighet 2017 ser vi att 75 procent av de
företag som ser regler som ett hinder för tillväxt tycker att de har för
lite tid till att driva och utveckla företaget. Det ser ut att finnas ett
samband där eftersom vi samtidigt ser att bland de företag som inte
upplever regler som ett hinder för tillväxt är det i stället bara 36
procent som tycker att de har för lite tid att utveckla företaget.
I många sammanhang lyfts det fram att handläggningstiderna är för
långa. För långa handläggningstider kan också få en stark påverkan på
företagens konkurrenskraft. Framför allt genom att:





företag inte startas eller att starten försenas
investeringar försenas eller uteblir
nyetableringar läggs i annat land än i Sverige
arbetstillfällen uteblir

Ett exempel är tillstånd för vattenbruk, där det inom ramen för ett
regeringsuppdrag om digitala tjänster för företag inom
livsmedelskedjan, pågår ett arbete med att förenkla
tillståndsprocessen som idag kan ta upp till sju år. I Norge tar samma
process sex månader. Huruvida ett företag väljer att etablera sin
verksamhet i Sverige eller inte kan påverkas av vilka
handläggningsprocesser och handläggningstider vi har jämfört med
andra länder. Exempelvis tar det i Danmark och Finland nästan hälften
så många dagar som i Sverige att få ett bygglov. Samtidigt har de lika
hög kvalitet på regelverket enligt Världsbankens Doing Business.

10

3

Vad är en effektiv handläggningsprocess?

3.1

Företagens perspektiv

I undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017 undersökte
Tillväxtverket för första gången om handläggningstider från
myndigheter och kommuner var enligt företagens förväntningar eller
ej. Resultatet visar att den övervägande majoriteten av företagen
tycker att handläggningstiden för deras senaste ärende var som de
hade förväntat sig. Det kan betyda att de offentliga aktörerna till stor
del har varit bra på att kommunicera hur långa deras
handläggningstider är, men det kan också vara ett tecken på att
företagen inte har så höga förväntningar. Det är viktigt att poängtera
att detta inte per automatik innebär att företagen är nöjda med
handläggningstiderna. Det kan också vara skillnader mellan olika
handläggningskategorier som vi inte ser.
De statliga myndigheterna lyckas i hög utsträckning motsvara
förväntningarna. Endast 17 procent av de företag som haft ett ärende
hos statliga myndigheter tycker att handläggningstiderna var längre
än väntat. 12 procent av företagen uppger dessutom att
handläggningstiden varit kortare än de hade trott. För kommunerna är
det dock mer än var fjärde företagare som hade väntat sig kortare
handläggningstider. Hos länsstyrelserna är det mer än vart femte
företag som hade förväntat sig kortare handläggningstider.
Genom Tillväxtverkets kontakter med företagare ser vi att det ryms
mycket i vad man lägger i en effektiv handläggningsprocess. Det
handlar om allt från att förstå vilka uppgifter som ska lämnas in, att
inte lämna samma uppgift flera gånger, oron för att göra fel, eller att få
bekräftat att de uppgifter man lämnat in har tagits emot. Många
efterfrågar mer digitala och mobilanapassade lösningar. Läs mer om
generella problemområden som företagen upplever i sina
myndighetskontakter i bilaga 4.
Utifrån företagens perspektiv är det inte enbart viktigt att
myndigheterna har en effektiv handläggning av sina respektive
ärenden. För företaget är det minst lika viktigt att företagets hela
process (se bild nedan) är enkel och snabb. Företagets process börjar
långt innan myndighetens handläggning, trots det kan myndigheten
både underlätta eller försvåra även den delen av företagets process.
Myndigheten effektiviserar ofta från det att ansökan är komplett,
medan företagens upplevda handläggningstid börjar långt tidigare.
Därför är det viktigt att myndigheter i arbetet med att minska
handläggningstider ser företagens hela process och förstår deras
behov.
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Företagens och myndighetens handläggningstid

När myndigheter inte har fokus på hela den process som företagen går
igenom uppstår ofta frågeställningar hos företagen som leder till
onödig efterfrågan hos myndigheterna. Onödig efterfrågan uppstår
ofta vid resurseffektivisering genom ett uppstyckat arbetssätt med
specialiserade enheter och handläggare som bara tar ansvar för sin
begränsade del av arbetet. Det orsakar i sin tur merarbete och ökade
handläggningstider.

3.2

Olika sätt att minska handläggningstider

Det finns olika sätt att arbeta med att minska handläggningstider.
Olika processer har olika förutsättningar och behov av förenkling, men
alla har gemensamt att de bör utgå från företagens behov. Beroende på
behoven och hur processen ser ut kan myndigheter använda sig av
flera olika sätt för att minska handläggningstiderna inom ramen för
befintlig lagstiftning. Läs mer och se exempel i det kunskapsunderlag
som finns i bilaga 1 till denna rapport. Här följer en sammanfattning.







Systemsyn – genom att betrakta kundens resa genom
förvaltningen kan kundens och andra aktörer i handläggningen
tydliggöras och användas för att effektivisera en process.
Minskat uppgiftslämnande - begränsa den information som
hämtas in, genom att exempelvis ta bort uppgiftskrav.
Automatisering – ärendeflöden som till delar eller i sin helhet
kan gå från manuell till automatisk handläggning och beslut.
Digitala flöden - minskar tidskrävande pappershantering och
ger förutsättningar för en gränslöshet som möjliggör både
ärendekoncentration och en ”tvärtom distribuerad”
verksamhet.
Ärendekoncentration – kan ge ökade möjligheter att bygga upp
hög kompetens i komplicerade ärenden och utrymme för att
skapa till exempeltekniska lösningar som är svårare att
motivera kostnadsmässigt om antalet ärenden är för få.
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3.3

Rätt från början - minimera andelen bristfälliga underlag
genom att identifiera och erbjuda kunderna de förutsättningar
som krävs för att själv göra rätt från början.
Tidig bedömning - (triage) en kvalificerad första bedömning i
ett ärende kan ge positiva effekter på handläggningstiden.
Utvecklat och mer digitalt handläggarstöd – utformning av ofta
IT-baserade stöd som kan innefatta bland annat ökad
automatisering av informationsflödet i en process.
Tyst godkännande/beviljande/tysta tillstånd – att möjliggöra
tillstånd genom ett anmälningsförfarande eller genom att
tillstånd anses beviljat när vissa uppgifter har lämnats in och
utfästelser har lämnats att verksamheten kommer att uppfylla
kraven i lagstiftningen. Kontrolleras vid tillsyn.
En utvecklad syn på granskning – till exempelgranskning med
grund i riskbedömning eller slumpmässiga kontroller istället
för fullständig granskning i alla ärenden.

Maxtider och kommunikation om handläggningstider

Att kommunicera hur lång tid handläggningen av ett ärende ska ta är
ett rimligt krav. Det är dock inte helt oproblematiskt och det går att
göra på olika sätt. Det finns flera frågeställningar som är viktiga att
beakta.
Vid en bortre tidsgräns kan precisionen i informationen vara väldigt
begränsad. Exempelvis kan en kommun ange att besked om beviljande
av ansökan om serveringstillstånd vanligtvis kommer inom tre
månader. En företagare kan uppleva ett intervall om 90 dagar som
alltför vagt och hellre vilja få en mer exakt uppskattning av när besked
kan komma. När exempelvis bygglov är en förutsättning för att kunna
låta hantverkare sätta igång och bygga, då kan det vara lika viktigt att
få reda på när bygglovet kommer, som att det går snabbt. På så sätt så
att företagaren kan föra den informationen vidare till byggfirman för
deras planering.
Personifierad information kan också vara eftersträvansvärt. I ett
kanadensiskt exempel rörande tillfälliga uppehållstillstånd (bilaga 1
sid. 11) i finns på en webbsida en rullist med olika länder. Genom att
klicka i ditt land får du specifik information om hur lång tid ditt
tillstånd förväntas ta. Det går givetvis att driva sådan individualiserad
information längre ändå med stöd av tillgänglig data. Efter rullisten
med olika länder går det att lägga till ytterligare rullister för ålder och
civilstånd som hade kunnat precisera väntetiden ytterligare.
Att som i det kanadensiska exemplet visa aktuell status för ett visst
ärendeslag, baserat på den faktiska handläggningen, kan säkert i
många fall vara bättre än en ogrundad utfästelse. Man kan till exempel
tänka att det finns variation över tid, eller att handläggningstiden
förbättras eller försämras. Här kan styrdiagram vara en användbar
form. Om det system som producerar handlagda ärenden är i balans
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går det med hjälp av styrdiagram att förutsäga kommande
handläggningstid. För vissa ärenden skulle det säkert uppskattas om
myndigheten kan säga att systemet just nu producerar färdiga ärenden
med en variation på 14 till 22 dagar.
Erfarenheter visar att man bör vara försiktig med att sätta gränser för
handläggningstider. Det finns en risk att mätetalen för extern
kommunikation ”läcker in” i organisationen och utan närmare
eftertanke används för att styra enskilda medarbetare. Väl belagt med
exempel från den svenska förvaltningen är att mål på individnivå lätt
slår fel. Om det exempelvis bestäms att 80 procent av alla ärenden ska
vara handlagda inom åtta dagar, så brukar medarbetare lösa det.
Tyvärr kan det ske på bekostnad av det ärende som passerar åtta
dagar och som nedprioriteras till förmån för ärenden som fortsatt
”lever”.

3.4

Myndigheters effektivisering

Myndigheterna är generellt mer målgruppsorienterade idag och utgår i
högre utsträckning från målgruppens behov i mötet med myndigheten.
Men det finns mer att göra och inte minst för att stödja företagen i
deras processer som ofta spänner över flera aktörer. Läs mer hos ESV:
https://www.esv.se/press/nyheter/2017/fran-behovsdrivenutveckling-till-nyttorealisering--en-oversikt/
I den behovsdrivna utvecklingen är det centralt att skapa så stor
förståelse som möjligt för hela den situation som målgrupperna
befinner sig i när myndigheten kommer i kontakt med dem. Det är
viktigt att det finns förutsättningar för en innovativ och samverkande
statsförvaltning som samtidigt klarar av att förenkla för företagen
samtidigt som det görs interna effektiviseringar. Om det offentliga
utgår från att effektivisera sina processer utifrån organisationens egna
behov eller sätter gränser för tiden deras handläggning får ta, uppstår
risken för suboptimering där delar av verksamheten effektiviseras.
Resultatet blir till exempel att irritation och onödig efterfrågan uppstår
i andra delar av verksamheten.
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4

Skillnader lokalt och regionalt

För företagen är kontakten med offentliga aktörer en viktig del i deras
upplevelse av till exempel tillståndshantering. I olika undersökningar
har man fångat hur företagen upplever kontakterna med offentliga
aktörer i handläggningsärenden och hur det skiljer sig mellan
kommuner och regioner. Det kan handla om skillnader i bedömningen
i liknande ärenden, skillnader i handläggningstider eller hur enkel en
process är att gå igenom. I Tillväxtverkets undersökning Företagens
villkor och verklighet 2017 ser vi att företagens upplevelse av
kontakten med olika offentliga aktörer varierar mellan länen. Vi ser
också skillnader inom länen för hur kontakten med kommunerna
upplevs.
Andelen företag* som uppger att kontakten var bra, fördelat på vilken
offentlig aktör de har haft kontakt med
Län

Statlig myndighet

Länsstyrelse

Kommun

Stockholm

48%

34%

39%

Uppsala

48%

33%

41%

Södermanland

43%

34%

42%

Östergötland

36%

30%

48%

Jönköping

56%

54%

62%

Kronoberg

36%

36%

44%

Kalmar

40%

34%

47%

Gotland

53%

45%

39%

Blekinge

58%

42%

43%

Skåne

42%

27%

32%

Halland

51%

46%

52%

Västra Götaland

41%

28%

32%

Värmland

52%

39%

54%

Örebro

27%

31%

38%

Västmanland

34%

22%

31%

Dalarna

41%

31%

48%

Gävleborg

40%

31%

40%

Västernorrland

35%

46%

43%

Jämtland

33%

32%

42%

Västerbotten

33%

35%

42%

Norrbotten

34%

37%

54%

Vi har inte någon fördjupad kunskap ännu om vad de regionala
skillnaderna beror på. Men vi ser att de som arbetat aktivt med att
förenkla för företagare har ett bättre resultat.
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4.1

Kommuner

En granskning av skillnader i handläggning mellan kommunerna, gjord
av Näringslivet Regelnämnd 20161, visar på variation i
handläggningstider på mellan 1 till 12 veckor för samma typ av
tillstånd. Även mellan grannkommuner redovisas stora skillnader.
Utifrån företagens perspektiv är det svårt att förstå varför skillnaderna
kan vara och tillåts vara så stora. Från den återkoppling Tillväxtverket
fått från utskicket till branschorganisationerna (inom ramen för det
här uppdraget) framgår att det till exempel vid ansökan av tillfälligt
serveringstillstånd kan ta från 24 timmar och till över en vecka (och då
med mycket krångel) att få ett tillstånd i närliggande kommuner.
Inom Serverat såg vi att det krävdes upp till 36 bilagor för ett
tillståndsärende i en kommun medan det krävdes 15 i en annan. När
arbetet med att förenkla genom att ensa och ta bort onödiga krav var
klar var klart krävdes det 6. På det sättet får alla företagare samma
förutsättningar oavsett i vilken kommun de vill starta sin verksamhet.
I Företagens villkor och verklighet 2017 ser vi också att kontakten med
kommuner upplevs olika beroende på om företaget finns i städer eller
på landsbygden. När vi jämför kommuner uppdelade i tre kategorier,
Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner, Större städer och
kommuner nära en större stad samt Storstäder och storstadsnära
kommuner, ser vi att företag i Mindre städer/tätorter och
landsbygdskommuner i högre utsträckning upplever att
handläggningstiden var kortare än väntat.
Lägst andel nöjda företagare har storstadskommunerna. Detta är ett
mönster som också noteras i Sveriges Kommuner och Landstings
nöjdkundindex-mätning Insikt, som mäter företagens upplevelser av
den kommunala servicen. I små kommuner är organisationen mindre
och samarbetet mellan förvaltningarna ofta större. Det kan vara en
bidragande orsak till varför företagen är mer nöjda med kontakten i
mindre kommuner.

4.2

Länsstyrelser

I länsstyrelsernas egen brukarundersökning 2016 framgår att det är
stora skillnader i handläggningstider mellan olika länsstyrelser, se
tabell nedan. Det är bara en del av länsstyrelsernas verksamhet som
undersöks och de undersökta verksamhetsområdena kan dessutom
variera mellan åren, varför det är svårt att tolka siffrorna. I den
brukarundersökningen görs ingen analys av skillnaderna mellan länen.
Tabell från länsstyrelsernas brukarundersökning

http://nnr.se/wpcontent/uploads/NNRs_kommungranskning_Slutrapport_2016.pdf
1
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5

Förenkling genom digitalisering

Digitala lösningar kan vara ett kraftfullt sätt att förenkla
handläggningsprocesser och korta handläggningstider när regelverken
ger de förutsättningarna. I det här sammanhanget kan det handla om
kundgränssnitt som exempelvis e-tjänster eller maskinell integration
gentemot företagens affärssystem för att underlätta uppgiftslämnande.
Det kan också handla om lösningar som effektiviserar myndigheternas
handläggning som exempelvis automatiserade beslut eller
återanvändning av uppgifter som finns i andra myndigheters register.
Data kan användas för att förutsäga och kommunicera kommande
handläggningstid. Dessutom finns det nya intressanta tekniker som
kan användas för att ytterligare effektivisera handläggningsprocesser
och höja servicenivån.
Informationsutbyte och återanvändning av data kan få en väsentlig
påverkan på arbetet med att effektivisera handläggningsprocesser.
Genom återanvändning av uppgifter som redan finns i myndigheters
register minskar till exempel den tid företag behöver lägga ner på att
söka, lagra och lämna in information i olika kontakter med
myndigheter. Myndigheterna får information från den bästa källan och
behöver inte ringa och efterfråga den själva eller kontrollera att den
stämmer, och minskar på så sätt sin handläggningstid. Genom
användning av e-tjänster som bara tillåter att informationen lämnas in
om all efterfrågad information finns med minskar behovet av
kompletteringar vilket ger möjligheter till kortare handläggningstider
för de ärendeslag som idag saknar sådana e-tjänster.
Genom att e-tjänster integreras med ärendehandläggningssystem
skapas förutsättningar för att ytterligare kunna korta
handläggningstider. Genom integrering försvinner behovet av manuell
överföring av information från e-tjänster till
ärendehandläggningssystem. Dessutom skapas förutsättningar för att
automatiserat kunna kommunicera status till den sökande. Genom att
kommunicera status minskar onödig efterfrågan vilket även detta ger
möjlighet att skapa kortare handläggningstider. Omkring 20 till 30
procent av de frågor som kommer in till statliga myndigheters
kundcenter är statusfrågor.
För att lyckas med att förbättra handläggningsprocesser genom
digitalisering gäller det att först börja med att se över och förbättra
processen. Att digitalisera en ineffektiv manuell process kan ofta
resultera i en ineffektiv digital process. Det förenklingsarbete som
riktar sig mot andra myndigheter, deras tillämpning av regelverken,
bemötande och handläggningstider med mera kan beskrivas som en
form av verksamhetsutveckling där digitaliseringens möjligheter är
helt centrala för att möta företagens behov och förväntningar.
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5.1

Nya digitala tekniker, ex. AI i handläggningsprocessen

Det finns en mängd olika typer av handläggningsprocesser i offentlig
sektor, allt från väldigt regelstyrda processer till betydligt mer
dynamiska processer där mer kvalitativ information hanteras och där
exempelvis ansökningar ska bedömas relativt varandra.
Artificiell intelligens (AI) kan avlasta handläggare och personal i
kundtjänst genom att ta hand om en stor del av de frågor som ställs.
Ett sådant system kan svara på e-post, i telefon eller finnas tillgänglig
som en chatt-funktion på en webbplats. Systemet kan även ge konkret
handledning, till exempel i hur en ansökan ska fyllas i. Den här typen
av kognitiva assistenter finns tillgängliga idag kan genom
röstigenkänning och avancerad talsyntes upplevas som väldigt
människolika. De klarar exempelvis av att ”höra” en persons
sinnesstämning, om den exempelvis är irriterad och kan utifrån det
anpassa sin respons, exempelvis genom tonläge eller att koppla in en
människa.
AI kan tränas upp att klara de flesta handgrepp som genomförs under
en handläggning av ett ärende. Det gäller allt från att diarieföra
inkomna handlingar, gå igenom ansökan för kontroll att den är
komplett och korrekt, begära in eventuella kompletteringar och följa
upp och registrera dessa. Detsamma gäller vid beslut och avslut där
systemet kan sköta all registrering. Handläggarens uppgift blir
därmed, i alla fall inledningsvis, att övervaka att allt är korrekt.
Efterhand när erfarenheten visar att systemet fungerar och kan
korrigera eller påkalla mänsklig hjälp ifall något inte verkar korrekt,
kan övervakningen minska eller avskaffas, och tiden kan i stället läggas
på något mer avancerad rådgivning och kunskapsöverföring till
företagen.
Teknologin är fortfarande i ett tidigt skede. Det finns få leverantörer
och det är relativt dyrt. Juridiska, tekniska och andra utmaningar
behöver klarläggas så att eventuella hinder kan hanteras i god tid.
Offentlig sektor bör dock börja anamma och testa teknologin för att
kunna ta del av de möjligheter som den ger.
En närmare genomgång av begreppet och dess möjligheter går att
finna i bilaga 2.

5.2

Exempel på digitala lösningar

Det finns flera exempel på där digitalisering har effektiviserat
handläggningsprocesser. Här följer tre aktuella exempel där det finns
lösningar och erfarenheter som kan återanvändas för effektivisering
av handläggningsprocesser generellt. Exemplen visar möjligheten med
att digitalisera och automatisera beslut i ett enskilt ärende, hur man
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kan förenkla en företagares hela process gentemot flera aktörer genom
samordnade digitala lösningar samt hur kunskap om teknik i framkant
kan ge nya insikter om hur handläggningsprocesser kan effektiviseras.
5.2.1

Socialtjänsten i Trelleborg – automatiserade beslut

I Trelleborg är det numera i första hand en robotlösning som hanterar
de arbetssökandes ansökningar om försörjningsstöd. År 2013
arbetade handläggarna på traditionellt vis med öppen mottagning.
Många handlingar faxades och man hade telefontider som var
begränsade. Omkring 80 procent fick sitt beslut inom åtta dagar och
nya sökanden fick vänta 2 till 3 veckor. Under våren 2014 påbörjades
förändringsarbetet och ett steg var att i september 2015 införda en
digital ansökan, som dock fortsatt handlades manuellt. Vid påsk 2017
tog roboten, över de 75 procent av ansökningarna som inkommer
digitalt. Roboten arbetar snabbt, helt enligt regelverket, gör inga
misstag och fattar beslut inom en minut. Handläggarna tar bara över i
de cirka 15 procent av fallen då ärendet har vissa förinställda
egenskaper eller om roboten stöter på något den inte är
programmerad för. Trots att 15 procent även fortsatt måste hanteras
manuellt garanteras den som söker digitalt att få svar via SMS eller
mejl inom 24 timmar.
Ansökan behöver numera inte styrkas med kvitton, hyresavier och så
vidare. Kommunen hyser tillit till medborgaren och förutsätter att de
flesta är ärliga. Istället för att alltid kräva in alla underlag görs
stickprov i efterhand och de digitala formulären gör att alla
återstående uppgifter kommer med. Roboten kontrollerar dessutom
uppgifterna mot Sveriges Kommuner och Landstings digitala tjänst för
ekonomiskt bistånd (SSBTEK) och jämför med föregående månad.
Därmed undviker man det tidsödande förfarande där handläggarna
ofta måste skicka brev när ansökan inte var komplett eller när
handskrivna delar inte gick att läsa. Två av de tidigare sju
heltidstjänsterna används nu istället till att få personer i arbete.
För ytterligare information och källhänvisningar, se bilaga 1, sid 5.
5.2.2

Serverat – digitalisering utifrån företagens processer

Serverat ska med hjälp av digitala guider och tjänster göra det enklare
att starta och driva företag inom regeltunga branscher som kräver
många tillståndsansökningar, som restaurangbranschen och
besöksnäringen. Med Serverat minskar företagens handläggningstider
genom att det blir enklare att ta reda på vilka tillstånd som behövs och
vilka aktörer som behöver kontaktas. Serverat minskar även den tid
det tar för företagen att söka efter korrekt information för att veta hur
ansökan ska göras. Genom att minska behovet av kompletteringar
sparar företagen tid eftersom de slipper svara på fler frågor och ta
reda på mer information. Serverat innefattar också arbete med att
ensa och ta bort onödiga krav (dvs. minska uppgiftslämnandet) innan
utvecklingen av e-tjänster.
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För ytterligare information, se bilaga 3 om Serverat.
5.2.3
Lantmäteriet
Lantmäteriet är en av de myndigheter som har regeringens uppdrag
att verka för principen digitalt först, i Lantmäteriets fall för en
smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet har gjort flera
satsningar på digitalisering med en digital strategi och utforskande av
tekniker som robotar (RPA), AI och blockkedjor. För att långsiktigt
komma till rätta med handläggningstiderna anses verksamheten
behöva utvecklas mot digital fastighetsbildning. De konkreta
effekterna på handläggningstiderna ligger dock i många fall längre
fram.
Regeringen gav i december 2016 ett uppdrag till Lantmäteriet att
redovisa hur handläggningstiderna i fastighetsbildningsverksamheten
ska kunna minskas. I Lantmäteriets rapport Handläggningstider för
fastighetsbildning från maj 2017 (Dnr 402–2017/356) nämns åtgärder
som en digital ansökan, ökad självhjälp och transparens, moderna stöd
för handläggning och ökad grad av digitalisering. Lantmäteriet har
bland annat arbetat med att ta fram en e-tjänst för ansökan om
lantmäteriförrättning. Av rapporten framgår bland annat att mycket
tid läggs på att begära in kompletteringar av ofullständiga
ansökningar. Med ett totalt digitalt flöde bedömer Lantmäteriet att
man i högre grad kommer att få in ansökningar som direkt går att
handlägga vilket kommer att frigöra tid för kärnverksamheten.
I en slutrapport för uppdraget digitalt först den 30 januari 2018 gör
Lantmäteriet bland annat bedömningen att det främsta hindret för
framgång är att informationsförsörjningen i processen är splittrad och
fortfarande analog i flera delar. Digital fastighetsbildning anses dock
kräva utveckling inom samtliga sakområden – juridik, arbetssätt och
teknik. Lantmäteriet pekar bland annat på att regelverket för
fastighetsbildning i allt väsentligt har varit beständigt i över fyra
decennier och att verksamhetens metodik, processer, IT-stöd och
organisation är formade utifrån detta regelverk, som utgår från en helt
analog värld.
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6

Fördjupning inom två handläggningsprocesser

För att få information om vilka handläggningsprocesser som upplevs
som särskilt krångliga och ineffektiva och som bedöms påverka
företagens konkurrenskraft skickades en enkät till 140
branschorganisationer. Samtliga inspel från de tillfrågade
branschorganisationerna återfinns i bilaga 5 till denna rapport. Två
handläggningsprocesser valdes ut som piloter för att testa metoder,
undersöka utvecklingsmöjligheter och ta fram åtgärdsförslag.

6.1

Urval

Ett första urval av handläggningsprocesser intressanta att gå vidare
med i en pilot gjordes utifrån vår samlade kunskap med en bedömning
av:
-

påverkan på företagens konkurrensförmåga
antalet berörda företag/branschens storlek
tillväxtpotential i den aktuella branschen
möjlighet att skala upp en lösning
genomförbarhet

Tillväxtverket eftersträvade ett brett deltagande från företag,
branschorganisationer, myndigheter och departement i arbetet. Mot
bakgrund av den begränsade tidsrymden för genomförande av
uppdraget var möjligheten att identifiera drivande personer i
myndigheter och/eller branschorganisationer en nyckelfaktor.
Intresse och möjligheter att genomföra en utvecklingsinsats
sonderades med berörda aktörer.
Arbetet resulterade i att gå vidare med Energimarknadsinspektionens
handläggningsprocess för nätkoncessioner (elnätsföretag) och
länsstyrelsernas handläggningsprocess för tillstånd för djurhållning
(lantbruk). Dessa båda processer bedömdes ha vissa likheter, bland
annat miljöprövning som en central del i handläggningen och en
relativt hög komplexitet. Samtidigt finns tydliga skillnader, bland
annat att nätkoncession prövas av en central myndighet
(Energimarknadsinspektionen) medan tillstånd för djurhållning
prövas av 12 olika miljöprövningsdelegationer (MPD).

6.2

Metod

En metod för att närmare analysera utvalda handläggningsprocesser
identifierades med utgångspunkt i Tillväxtverkets pågående arbete
med tjänstedesign och ökad innovationsförmåga. För att tillämpa
innehållet i kunskapsunderlaget i en konkret situation har
Tillväxtverket valt att använda en metodik – designsprint – som kan
beskrivas som en femdagars workshop med fokus på tjänstedesign.
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Metoden används bland annat för att finna lösningar på problem och
ta fram nya produkter eller tjänster. Metoden ger möjlighet att under
en och samma vecka gå från en problembeskrivning eller utmaning till
en lösning i form av en prototyp som kan testas på berörda
målgrupper.
De två designsprintarna genomfördes under ledning av erfarna
moderatorer och experter på tjänstedesign. Inbjudna att delta har varit
ett team med direkt erfarenhet som sökande eller tillståndsmyndighet
i valda processer. En bredare grupp experter från myndigheter,
företag, branschorganisationer och departement har också deltagit i
arbetet.

6.3

Designsprint nätkoncession (elnätsföretag)

En första designsprint med fokus på tillståndsprocessen för
nätkoncession ägde rum den 22–26 januari 2018.
Dag 1 deltog representanter från Energimarknadsinspektionen,
elnätsföretag (Vattenfall och Svenska kraftnät) samt Miljö- och
energidepartementet. Arbetet under dag 2–4 genomfördes med
deltagare från Energimarknadsinspektionen. En prototyp för en
förenklad tillståndsprocess testades dag 5 med representanter för
elnätsföretag (Vattenfall, Svenska kraftnät, E.ON och Skellefteå kraft).
Under dag 1 formulerades bland annat följande långsiktiga mål för en
förbättrad process:





Ökad effektivitet i ansökningsprocessen med avseende på tid,
kostnad och kvalitet.
Lätt att förstå vad ansökan bör innehålla för den som ansöker
och svårt att göra fel.
Förkorta ansökningsprocessen till under 11 månader.
Förbättrad kommunikation mellan
Energimarknadsinspektionen och företagen.

Ett antal så kallade ”pain points” – problemområden ringades in,
bland annat följande:







Det råder osäkerhet hos sökanden, om vad miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) ska innehålla.
Processen innehåller tre former av samråd (stråksamråd,
sträckningssamråd och remiss).
Projekt (från behov till ström i ledning) kan ta 10 år. Många
aktörer är inblandade och påverkas av förseningar och långa
handläggningstider.
Sökanden saknar information om ärendets gång.
Det finns ingen digital ansökan eller möjlighet att ladda upp
filer.
Företagen upplever att olika myndigheter har olika
åsikter/bedömer samma frågor olika.
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Under två dagar skissade ett team med representanter i huvudsak från
Energimarknadsinspektionen på möjliga lösningar. Utifrån dessa
skisser togs en prototyp fram i form av en digital portal där
elnätsföretagen har möjlighet att få information om ansökan, logga in
och ladda upp ansökan med bilagor. Prototypen syftar till att illustrera
hur de problemområden som företagen upplever kan hanteras.
Prototypen visar bland annat att genom ett digitalt
ansökningsförfarande kan myndigheten ge den information sökanden
behöver och säkerställa att ansökan är komplett innan den skickas in.
Det underlättar för sökanden och minskar samtidigt risken för onödiga
och tidskrävande kompletteringar. Sökanden har tillgång till
information om hur processen fortskrider. Samrådsförfarandet kan
förenklas och förtydligas.
Testet av prototypen med representanter för nätföretagen gav en bild
av hur sökanden skulle ta emot en ny handläggningsprocess. Bland
kommentarerna kan bland annat följande nämnas:
Företagen uppskattade en digital vägledning och ansökningsguide. En
portal i form av ”mina sidor” ansågs underlätta bland annat genom att
företagets alla ärenden är samlade. Företagen ansåg att möjligheten i
en digital lösning till transparens vad gäller processens gång vägde
tyngre än att kunna lämna in ansökan digitalt. En tidslinje kan
underlätta företagens planering av kommande steg (både ev.
komplettering och byggnation). Företagen pekade på ett behov av
mallar. Kontrollfrågorna ansågs relevanta och bra som vägledning om
vad som bör finnas med i ansökan.
6.3.1
Tillväxtverkets slutsatser och rekommendationer
Genom ett starkt engagemang från både ansvarig myndighet och
företag har flera centrala problem och möjliga lösningar identifierats.
Tillväxtverket bedömer att handläggningsprocessen för företagen i
den aktuella branschen skulle kunna förbättras väsentligt om den
aktuella handläggningsprocessen kan utvecklas med sådana lösningar
som ingår i den prototyp som togs fram och testades under veckan.
Tillväxtverkets rekommendation är att Energimarknadsinspektionen
tar arbetet vidare utifrån den prototyp som tagits fram.

6.4

Tillstånd djurhållning (lantbruk)

En andra designsprint med fokus på tillståndsprocessen för
djurhållning ägde rum den 5–9 februari 2018.
Dag 1 deltog representanter från Länsstyrelsen i Skåne, ombud för
lantbrukare, LRF mjölk, Naturvårdsverket, Jordbruksverket,
Näringsdepartementet samt Miljö- och energidepartementet. Arbetet
under dag 2–4 genomfördes med deltagare från länsstyrelsen, ombud
för lantbrukare och LRF Mjölk. En prototyp för en förenklad
tillståndsprocess testades dag 5 med Länsstyrelsen i Skåne, ombud för

24

lantbrukare, Näringsdepartementet samt Miljö- och
energidepartementet.
Under dag 1 formulerades ett långsiktigt mål för en förbättrad process:
Att fler lantbrukare får tillstånd på kortare tid med ömsesidig
förståelse för tillståndsprocessen, utan ökad miljöbelastning globalt.
De problem som gruppen enades om som prioriterades att arbeta
vidare med var bland annat:




Hur kan sökanden få viktiga frågor besvarade i ett tidigt skede?
Hur kan vi se till att bara det som är relevant blir föremål för
ansökan, samråd och prövning?
Hur kan processen bli mer ensad i dagens 12 miljöprövningsdelegationer (MPD)?

Under två dagar skissade ett team bestående av representanter för
länsstyrelsen, ombud och LRF på lösningar. Utifrån dessa skisser togs
en prototyp fram. Protypen bygger på att sökanden ska ha möjlighet
att hantera sin ansökan digitalt. Genom mallar och inbyggd
funktionalitet kan ansökan bli tydligare, frågeställningarna avgränsas
och samråd med berörda myndigheter och sakägare underlättas.
Testet av prototypen med representanter för ombud, länsstyrelsen och
departement gav en bild av hur sökanden skulle ta emot en ny
handläggningsprocess men också av hur representanter från
länsstyrelsen och departement uppfattat veckans arbete. Bland
kommentarerna kan bland annat följande citat nämnas:










Skulle kunna spara halva tiden som idag går åt att skriva.
Klockrent! Hopp om ljusning.
Lätt att mäta och få fram statistik som i dagsläget inte finns men
efterfrågas i bland annat regeringsuppdrag.
Bra att se tid och hur länge ansökan har varit hos de olika
aktörerna.
Kan krävas mycket jobb från myndigheternas sida för att få detta
att fungera.
Tveksamt om förslaget innebär att processen förkortas.
Finns mer arbete att göra kring samråd och hur dessa fungerar.
Smartare kartfunktion kan minska tid och kostnad enormt.
Bra om alla ansökningar utgår från samma mall vilket bör snabba
upp processen för handläggare.

6.4.1
Tillväxtverkets slutsatser och rekommendationer
Tillväxtverket konstaterar att både de problem och de lösningar som
diskuterades under de två olika designsprintarna har flera
gemensamma beröringspunkter. Även vad gäller processen för
tillstånd djurhållning fall gör Tillväxtverket bedömningen att
handläggningsprocessen för företagen i den aktuella branschen skulle
kunna förbättras väsentligt med sådana lösningar som ingår i den
prototyp som togs fram och testades under veckan. Flera
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frågeställningar behöver dock bearbetas vidare, bland annat vad avser
juridiska, organisatoriska, ekonomiska och tekniska (IT) aspekter.
Tillväxtverkets rekommendation är att resultatet följs upp med
berörda branschorganisationer, myndigheter och departement.
Tillväxtverket avser att gå vidare med att stämma av dokumentation
och slutsatser med berörda aktörer för att kunna föreslå ett nästa steg.
För att kunna gå vidare mot de lösningar som diskuterats under
veckan bedömer Tillväxtverket att det behövs ett tydligt uppdrag till
berörda aktörer att ta frågan vidare. Det är centralt att arbetet utgår
från företagens behov om processen ska kunna förbättras ur
företagens perspektiv. Tillväxtverket bör kunna ha en faciliterande roll
i ett sådant fortsatt arbete.

6.5

Slutsatser från arbetet med designsprintar

Tillväxtverkets utgångspunkt i genomförandet av två designsprintar
har varit att lyfta företagens perspektiv för att korta och effektivisera
myndigheters handläggningsprocesser. Tillväxtverket har i huvudsak
haft rollen som initiativtagare och facilitator men också bidragit med
kunskap om metodik samt om problem och lösningar i andra
branscher. Ett stort mervärde med den valda metodiken var en
ömsesidig möjlighet att öka kunskapen om såväl den ansvariga
myndighetens förutsättningar som de berörda företagens villkor och
verklighet. Resultatet av arbetet med två designsprintar visar både
möjligheter och utmaningar med den metodik som Tillväxtverket har
arbetat med inom ramen för det aktuella regeringsuppdraget.
6.5.1

Resultat

Resultatet av de genomförda sprintarna visar bland annat att
företagen saknar information och verktyg som underlättar att lämna in
en korrekt ansökan och ger möjlighet att få information under
ärendets gång. Även om den sammanlagda handläggningstiden för att
gå från verksamhetsidé till beviljat tillstånd i båda processer upplevs
som ett allvarligt problem bidrar även svårigheterna att överblicka
processen, vad som kommer att behövas för att få tillstånd, hur lång
tid processen kommer att ta och hur beslutet kommer att se ut till
företagens problembild. Att jobba med myndighetens interna
handläggningstid från komplett ansökan till beslut skulle sannolikt
inte ge önskvärt resultat ur företagens synvinkel. Men även ur
myndighetens interna perspektiv kan bristfälliga ansökningar, frågor,
behov av kompletteringar och andra orsaker till onödig efterfrågan
öka myndighetens arbetsbörda. Att utgå från företagens perspektiv
kan vara kraftfullt för att hitta rätt lösningar.
De lösningar som identifierades under de båda sprintveckorna fick sin
utformning i form av prototyper för en digital ansökningsprocess.
Flera av de problem som identifierades och de lösningar som ingick i
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prototyperna kan hanteras genom relativt enkla digitala lösningar i
form av information, guider och vägledningar på myndighetens
webbplats och möjligheter att ta emot handlingar elektroniskt. De
digitala portalerna med möjlighet att logga in, ansöka och följa sina
ärenden digitalt innebär både tekniska, juridiska och kostnadsmässiga
utmaningar. Sådana lösningar kan också behöva övervägas samlat med
lösningar för en mer digitaliserad handläggning internt på
myndigheten.
6.5.2
Problem och utmaningar med den valda metoden
Tillväxtverket äger inte de handläggningsprocesser som påverkar
företagens villkor och verklighet. En central förutsättning för
Tillväxtverkets arbete med förenkling av handläggningsprocesser är
därför att hitta vägar för samverkan med berörda myndigheter.
Tillväxtverket kan bidra med en bred kunskap om företagens villkor
och med metoder för att utforma processer med utgångspunkt i
företagens perspektiv. Tillväxtverket kan dock inte komma i närheten
av den expertkunskap som ansvariga myndigheter har. Både resultatet
i sig och trovärdigheten i den problembild och de lösningar som tas
fram är helt beroende av deltagande av experter med rätt kompetens.
Viktigt att ha med i den slags designsprint som genomfördes är
personer från myndigheter och företag som är väl insatta i och har
egen direkt erfarenhet av hur den aktuella handläggningsprocessen
fungerar i praktiken. Samtidigt finns ett behov av att även få in bred
juridisk och teknisk kompetens och ofta även fler aktörer i arbetet.
Tillväxtverkets försök att få med juridisk kompetens under
designsprintarnas första dag lyckades bara delvis. Sannolikt skulle den
form av designsprintar som genomfördes tjäna på att ha en tydligare
avstämning med juridisk kompetens både som förberedelse och under
pågående arbete. Det är givetvis viktigt at känna till de juridiska
ramarna i detalj – vad som kan göras inom ramen för det befintliga
regelverket, vilka möjliga justeringar av regelverket som kan finnas
och var rättsliga begränsningar som EU-regler sätter stopp.
De lösningar som diskuterades hade starka inslag av digitalisering. Det
är å ena sidan är naturligt då möjligheten att korta och effektivisera
handläggningsprocesser idag ofta bygger på eller i alla fall har inslag
av digitala lösningar. Samtidigt kan fokus på att ta fram en prototyp
som kan testas mot berörda målgrupper leda in tankarna på just
digitala verktyg. Här kan det finnas behov av att tydliggöra och ha med
i förberedelsearbetet en mer utvecklad bild av hur handläggningsprocesser typiskt sätt kan kortas och effektiviseras både med analoga
och digitala metoder. Det kunskapsunderlag som Tillväxtverket har
tagit fram inom ramen för det nu aktuella uppdraget kan användas för
att bygga en sådan utvecklad bild.
Vidare berör många förslag flera aktörer som inte alla kan vara med på
plats under arbetets gång. Även här finns ett behov att ha en etablerad
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metod för att ta in kunskap och stämma av möjliga lösningar med flera
berörda aktörer. Här kommer också frågan om finansiering in.
En ständigt närvarande problematik i förenklingsarbetet är att
kostnad och nytta inte nödvändigtvis landar i samma organisation.
Även om en förenklad process för företagen enligt Tillväxtverkets
bedömning kan ge tydliga effekter även för myndigheternas interna
resurser kan det vara svårt att finansiera även medverkan i ett kortare
utvecklingsinitiativ men än mer genomförandet av de lösningar som
kommer fram.
Sammanfattningsvis bedömer Tillväxtverket att det finns god grund
för att fortsätta att utveckla de arbetssätt som använts under
uppdragets genomförande.
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7

Åtgärdsförslag

Tillväxtverket anser att kortare handläggningstider och effektiva
handläggningsprocesser bör ha hög prioritet i det fortsatta
förenklingsarbetet. Det är ett område där det går att genomföra
förenklingar inom ramen för befintlig lagstiftning, och inte minst
genom digitala lösningar. Här är det viktigt att se att
handläggningstider är del av en större handläggningsprocess som i sin
tur är en del av ett större sammanhang där företagaren söker flera
olika tillstånd för sin verksamhet och har kontakt med flera olika
myndigheter.

7.1

Ta fram fler förenklingsförslag med nya metoden

Tillväxtverket kan spela en viktig roll i myndigheternas utveckling av
kortare och effektivare handläggningsprocesser ur ett
helhetsperspektiv med företagen i centrum. Vi kan bidra med kunskap
om företagens behov och perspektiv men också genom att agera som
katalysator och facilitator i framtagandet av sådana lösningar. Det
gäller särskilt handläggningsprocesser som ur företagens perspektiv
rör flera ärenden och spänner över flera myndigheter på nationell,
regional och lokal nivå. Det perspektivet behövs som motvikt
gentemot enskilda myndigheters helt naturliga fokus på åtgärder som
innebär en mer kortsiktigt intern effektivisering. Inom ramen för det
här uppdraget har till exempel ett antal processer tagits fram som
skulle vara intressanta att jobba vidare med.
Tillväxtverket ser att den metodik vi testat hittills i många avseenden
har fungerat bra. Vi ser också att det finns en potential i att utveckla
metoden från den lite mer generella tjänstedesignmetodiken till
"Förenklingsdesign", där vår kunskap inom digitalisering och
regelförenkling i högre grad tillförs inför och under arbetet.
Erfarenheterna visar också ett antal förbättringsområden som bör tas
om hand i fortsatt arbete. exempelvis behöver förberedelser och
avgränsningar behöver vara en tydligare del av ett framtida koncept.
Det här arbetet kan i viss utsträckning genomföras inom ramen för
Tillväxtverkets nuvarande uppdrag tillsammans med de myndigheter
som vill och har möjlighet att delta i arbetet. Tillväxtverket kommer
även under 2018 att fortsätta att stödja genomförandet av de förslag
som togs fram i veckosprintarna. För att öka takten i arbetet krävs
stärkta resurser. Om prioriteringarna av handläggningsprocesser att
förenkla i högre utsträckning ska kunna göras utifrån företagens
behov av förenkling behövs det bättre incitament att samverka för att
ta fram lösningar som möter företagens behov. Det kan underlättas
genom styrning eller finansiering. En möjlighet är att samtliga
myndigheter eller de myndigheter där regeringen ser ett särskilt
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behov av att förbättra för företagen bör få i uppdrag att samverka med
Tillväxtverket i dessa frågor. En sådan samverkan kan i praktiken
innebära allt från att Tillväxtverket bidrar med underlag i form av
behov av lösningar till att vi driver arbetet i syfte att ta fram en lösning
för företagen i samverkan med flera olika myndigheter. Uppdrag kan
stärka genomförandet av de förslag som togs fram i veckosprintarna.
Till exempel ser det ut som att länsstyrelserna kan behöva
förutsättningar för att gå vidare med ett utvecklingsarbete. Vid
genomförandet av en förenkling i en länsstyrelse eller kommun bör vi
också ta höjd för hur det ska kunna skalas upp till fler.
Kostnadsuppskattning:
Ökade resurser för Tillväxtverket för att skala upp arbetet och kunna
ge fler myndigheter stöd beräknas till cirka 1,5 miljoner kronor per år
under minst två år. De myndigheter som deltar i arbetet behöver sätta
av ungefär två veckor för minst två personer. Åtgärderna för
genomförande måste uppskattas av den berörda myndigheten och en
sådan uppskattning och uppföljning av kostnaden bör vara en del av
arbetet. Det är förslagsvis en del i metodutvecklingen.

7.2

Regler för enkla handläggningsprocesser

Det finns behov av bättre stöd vid utformningen av regler så att de ger
förutsättningar för enklare handläggningsprocesser och kortare
handläggningstider. Det är viktigt att i konsekvensutredningen för nya
och ändrade regler göra en grundlig analys av vilka effekter eventuella
handläggningsprocesser och handläggningstider kan få på företagens
konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. I vårt arbete med att stödja
regelgivare och granska konsekvensutredningar ser vi att regelgivare i
ännu större utsträckning bör beakta hur regler kan påverka
handläggningsprocesser och handläggningstider som träffar företagen.
Likväl kan analyser av handläggningsprocesser och
handläggningstider ge information om svårigheter och möjliga
förbättringar i befintliga regelverk.
Regelgivare som har med perspektiv som verksamhetslogik, processer
och digitalisering i utredningsarbetet borde ha bättre förutsättningar
att ta fram regelverk som är effektiva utan att föranleda onödigt höga
kostnader för företag och myndigheter. Det är dessvärre perspektiv
som är sällsynta i samband med regelgivning. Uppgiften att skapa
effektiva processer faller därför i regel på handläggande myndighet
(kan även vara samma som regelgivande myndighet) som får anpassa
sig utifrån givna förutsättningar. Det är viktigt att belysa dessa delar i
samrådet med företagen och branschorganisationer.
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Tillväxtverket delar den rekommendation som ges i Statskontorets
utredning, med förslag om att Regelrådet i framtiden ska ta hänsyn till
den digitala utvecklingen och digitala utvecklingsmöjligheter i sina
bedömningar. Tillväxtverket tycker att ett ökat fokus på digitalisering
och andra aspekter av effektiva regelverk i såväl regelgivares
konsekvensutredningar som Regelrådets granskning är nödvändig.
Vi ser att vi kan utveckla vårt stöd genom att i handledningen för
konsekvensutredningar lägga till information om digitalisering liksom
komplettera avsnittet om samråd, vilket även framgår i rapporten
Förslag och genomförda åtgärder för att konsekvensutredningarnas
kvalitet ska höjas (Ä 2017–491), eftersom samråd som genomförs
tidigare i regelprocessen ger ökade förutsättningar för ändamålsenliga
regler och i slutänden bättre förutsättningar för ökad konkurrenskraft.

7.3

Utbildning för kortare handläggningstider med ESV

Som en del i arbetet med detta regeringsuppdrag inledde
Tillväxtverket under hösten 2017 ett samarbete med
Ekonomistyrningsverket kring utbildningen Onödig efterfrågan.
Utbildningen vänder sig till myndigheter som vill effektivisera sin
ärendehantering genom att identifiera och minska onödig efterfrågan.
På så sätt minskas handläggningstiderna och kundens process görs
enklare.
Tillväxtverkets bedömning är att utbildningen är av hög kvalitet och
ger goda resultat då den är verksamhetsnära och då myndigheterna
avsätter gott om tid och resurser för deltagande. Handlingsplanen som
varje myndighet ta fram blir del av verksamhetsplanen för det
kommande året. Genom att ha fått fler myndigheter att välja ärenden
som har företag som målgrupp och sen stötta dessa myndigheter tror
Tillväxtverket att det finns goda chanser att minska
handläggningstiderna för företag och öka kundnöjdheten. De
deltagande myndigheterna lär sig också en metod för att minska
handläggningstiderna och förenkla processer som de kan återanvända.
Tillväxtverket har tillsammans med Ekonomistyrningsverket under
hösten 2017 genomfört kommunikationsinsatser för att få fler
myndigheter att anmäla sig, men också för att få myndigheterna att
välja ärenden där målgruppen är företag. Det har vi gjort genom att
sprida kunskap om och förståelse för vilken påverkan myndighetens
handläggningsprocesser har på företagen, vilka samhällseffekter det
ger och förståelse för vilka möjligheter myndigheterna har att påverka
samhället genom att förenkla sina processer. Resultat är att sex av åtta
deltagande myndigheter har valt processer där företag är målgrupp.
Dessa är: Bolagsverket, Energimarknadsinspektionen, Kronofogden,
Länsstyrelsen Blekinge län, Skogsstyrelsen och Tullverket.
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Under programutbildningens gång stöttar Tillväxtverket myndigheter
som valt ärenden där målgruppen är företag. Då vill vi också inspirera
till att arbeta med annat förenklingsarbete på myndigheterna.
Läs mer om programutbildningen på Ekonomistyrningsverkets
hemsida: https://www.esv.se/utbildningar-ochseminarier/utbildningar/programutbildningar/effektiviserahandlaggningen/
Resultat från de myndigheter som varit med i programutbildningen
Onödig efterfrågan beräknas komma under 2018. Ett tydligt resultat
från tidigare arbete finns dock från Försäkringskassans arbete med att
minska onödig efterfrågan. Från att cirka 70 procent av de
inkommande samtalen utgjordes av onödig efterfrågan, orsakade av
tidigare misstag i handläggningen, minskade siffran med 19 procent
(vilket innebär 1 391 354 färre samtal).
Kostnadsuppskattning:
Varje myndighet betalar 30 000 kronor för sitt deltagande. Från varje
myndighet deltar mellan två till sex personer. De träffas vid sju
tillfällen. Kostnader tillkommer för resor och logi. Därtill krävs
resurser för att arbeta med studien och handlingsplanen på respektive
myndighet. Vilka resurser som krävs kan skilja sig åt mycket beroende
på vilken typ av ärendehantering som valts att studeras och är svår att
uppskatta för Ekonomistyrningsverket.

7.4

Vidareutveckling av uppföljningsuppdrag

Mellan åren 2014 och 2020 har Tillväxtverket i uppdrag från
regeringen att årligen följa upp förenklingsarbetet för företag på 19
centrala myndigheter. Det handlar bland annat om att följa upp
utvecklingen av handläggningstiderna. För att bättre förstå
myndigheternas utmaningar och möjligheter har vi i år utvecklat
uppföljningsenkäten med frågor om digitalisering som verktyg för att
minska handläggningstiderna. Vi ställer också frågor om vilka
utmaningar och möjligheter myndigheterna ser i arbetet med att
förenkla handläggningsprocesserna. Med hjälp av dessa förbättringar
kan vi öka kunskapen om vilka utmaningar som myndigheterna
upplever och vilket stöd de är i behov av. Det kan påverka
utformningen av insatser och i det kunskapsunderlag som vi kan bidra
med till regeringen och myndigheter.
Den utvecklade uppföljningen innebär också att myndigheterna
kommer få en förbättrad återkoppling från Tillväxtverket.
Återkopplingen innehåller en redogörelse för hur den enskilda
myndigheten förhåller sig i relation till andra myndigheter som ingår i
undersökningen samt utveckling över tid. Det kan handla om områden
som kundnöjdhet eller samråd med företag. Det här arbetet kan
genomföras inom ramen för befintligt uppdrag.
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7.5

Kommunikation av stöd för enklare handläggningsprocesser

Tillväxtverket ser att det finns ett behov att förbättra tillgängligheten
till kunskap och verktyg i förenklingsarbetet samt att öka förståelsen
för varför det är viktigt att effektivisera handläggningsprocesser och
korta handläggningstider. Vi kan samla vår kunskap och våra
förenklingsverktyg på ett mer pedagogiskt sätt via våra digitala
plattformar, och mer effektivt nå ut till fler. Det kan bidra till att öka
engagemanget för förenklingsfrågorna och att fler kan vara med och
bidra i det arbetet. Med denna bas kan nätverk skapas där konkreta
förbättringsinitiativ för att förenkla handläggningsprocesser kan
drivas (se även förslag om kommunikationsinsatser i
Återrapporteringskrav 2.1). Ett första steg skulle kunna vara att
fokusera handläggningstider och handläggningsprocesser.
Exempel på innehåll:







Handläggningstider och andra kvalitetsmått som följs upp,
bland annat utifrån Tillväxtverkets arbete med att följa upp
förenklingsarbetet på 19 myndigheter.
Information om vilken påverkan som förenkling för företag
kan ha på företagens konkurrenskraft och tillväxt. Berättelser
från företag om hur de påverkas av till exempel långa
handläggningstider och krångliga handläggningsprocesser.
Metod-/processtöd för "Förenklingsdesign" för att
effektivisera handläggningsprocesser.
Stöd för att ansluta till Serverat och verksamt.se och använda
den digitala infrastrukturen för att effektivisera
handläggningsprocesser
Goda exempel

Det här skulle kunna göras i samverkan med berörda aktörer som till
exempel Länsstyrelsernas var verksamheter dessutom är liknande och
skalfördelarna av goda exempel är stora. Det vill säga om en process
effektiviseras på en länsstyrelse bör de vara relevanta för de andra.
Det är också intressant att försöka minska de regionala skillnaderna.
Det här arbetet kan göras inom ramen för befintligt uppdrag.
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