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Förenkling för mikroföretag och 

modernisering av bokföringslagen 
SOU 2021:60 

 
Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i 

hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi 

företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska 

leva. 

 
Vi ger följande synpunkter på utredningen ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av 
bokföringslagen”, SOU 2021:60 
 
Utredningen är en viktig del i att stärka förenklingar för och möjligheter till att 
mindre/mikroföretag kan utvecklas samt att berörd lagstiftning anpassas till nya förhållanden och  
förändrade tider. 
 
Utredningen använder EU:s definition av mikroföretag, ett företag med färre än 10 anställda och 
en årsomsättning eller balansomslutning som understiger två miljoner euro. Antal mikroföretag 
med den definitionen beräknas uppgå till fler än 1,100 000, alltså ett betydande antal företag. 
 
Utredningen konstaterar i sin sammanfattning att de förslag till regelförändringar som 
utredningen har möjlighet att lämna inte ligger inom de regelområden som mikroföretagen 
upplever som mest betungande, då direktiven angav en viss begränsning till vad utredningen 
skulle behandla. 
 
Utredningen lämnar dock ett antal förslag och avvägningar till förenklingar som vi anser viktiga 
och stödjer, särskilt följande: 
 

- Avskaffandet av hotelltillståndet 
- Viss förenkling för möjligheterna att ersätta och ändra befintliga små byggnader i 

strandskyddade områden 
- Förenklingar inom kör- och vilotiderna. 

. 
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Hotelltillståndet i hotellagen är otidsenligt. Vad gäller strandskyddet har vi på utredningen om ett 
differentierat strandskydd, SOU 2020:78, lämnat vårt remissvar och i princip ställt oss bakom 
förslagen. Varför vi också anser att det är rimligt att en liten byggnad ska kunna ersättas även i de 
fall det skulle innebära en ändrad användning, som den här utredningen föreslår är viktig. 
 
Vidare stödjer vi förslaget om att ett varningssystem införs i förhållande till transportföretagen, 
som utredningen utförligt redovisar. I Sverige finns undantag från kör- och vilotider i ett antal 
angivna fall av Transportstyrelsen. Så gäller för tex vissa fordon inom jordbruket och som 
används inom vissa begränsande kilometer, uppsamling av mjölk, samt transporter av levande 
djur inom en radie på 100 km. Vilket kan ställa till betydande problem i ett avlångt och glesa 
landsbygder, vilket Transportstyrelsen borde se över. Varför ett varningssystem skulle vara mer 
proportionerligt även om vi vet att de som utför transporterna både ska och vill följa regelverken. 
 
Utredningens förslag i dessa avseenden är rimliga och proportionerliga. 
 
Utredningen bedömer också att det finns ett behov av ytterligare fokus på en effektivare 
handläggning av myndighetsärenden. Vi stödjer slutsatsen att riksdag, regering och myndigheter 
behöver vidta åtgärder för att nå de förenklingspolitiska målen genom styråtgärder för att säkra 
att myndigheter och beslutsorgan prioriterar arbetet. 
 
I avsnittet om bokföringslagen överväger utredningen ett antal saker som man både inte föreslår 
förändringar i medan man föreslår vissa förändringar vad gäller bevarande av ursprungligt 
material samt vissa förenklingar i aktiebolagslagen, stiftelselagen, revisionslagen och lagen om 
ekonomiska föreningar. Vi anser dem proportionerliga. 
 
Samtidigt måste det finnas en vilja hos regering och myndigheter att ständigt anpassa regelverken 
till den tekniska och digitala utvecklingen. Det gäller företagandet i stort men i synnerhet för 
mikroföretag likaväl som för små- och medelstora företag. 
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