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Remissvar angående förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av en 
gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och 
problemlösningstjänster och om ändring av förordning, (EU) nr 1024/2012 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av förslaget om inrättande av en gemensam digital ingång 
för tillhandahållande av information, förfaranden sam hjälp- och problemlösningstjänster och ställer 
sig positiva till förslagets fyra övergripande syften: 

-högkvalitativ och korrekt webbaserad information, 

-möjlighet att använda elektroniska förfaranden och 

-via internet få tillgång till hjälpfunktioner och problemlösningstjänster, 

-återkopplingsmöjlighet till kommissionen och medlemsstaterna avseende hinder på den inre 
marknaden, när de gör affärer, reser till, köper från, arbetar, studerar eller uppehåller sig i en annan 
medlemsstat inom unionen. 

Dock anser förbundet att de höga ambitioner om lättillgänglig information som förslaget utgör 
riskerar bli svårtillgängligt på grund av en alltför omfattande informationsmängd av komplicerade 
juridiska lagar och regler. Det är därför av stor vikt att designprocessen fokuserar på den utlovade 
användarcentreringen och att kopplingen till regelförenklingar för mikro- och småföretag, utifrån 
small business act principen, utgör en grund för den digitala plattformen.  

Förbundet noterar även att den preliminära svenska ståndpunkten är att kommissionens förslag 
välkomnas och att det är Regeringens uppfattning att en Digital Portal skulle kunna skapa 
förutsättningar för att tillgodose att medborgare och företag i möjligaste mån kan genomföra 
administrativa förfaranden på elektronisk väg och därmed underlätta för medborgare och företag på 
den inre marknaden. Men samtidigt så anses det viktigt att Regeringskansliet bevakar att det arbete 
som bedrivs med portalen inte krockar med eller överlappar redan existerande lösningar och portaler 
på nationell nivå. I denna svenska ståndpunkt anser förbundet att det kan uppstå komplikationer då 
det finns en tendens att svenska myndighetslösningar anses vara av överordnad betydelse och att 
”Best European practice” inte tillämpas. Förbundets förhoppning är att svenska myndigheters 
digitala tjänster i samband med en synkronisering till den europeiska digitala portalen säkerställer att 
informationsflödet blir hjälpande och inte stjälpande för landets småföretagare, så att det blir 
konkurrens på lika villkor på den inre marknaden. Således att undvika goldplating som förbundet 
anser vara en svensk paradgren.  

 



 
 
 

Avisering om möjlighet att ta ut avgifter för tjänsterna borde undvikas, trots att det anges att 
avgifternas nivåer ska anpassas efter vad privatpersoner och mikroföretag kan tåla. Det har visat sig 
att avgifter har en tendens att bli mer omfattande när det kommer till hur svenska myndigheter 
hanterar frågan. 

Vidare noterar förbundet att i Bilaga 1 Förteckning över informationsområden som är relevanta för 
privatpersoner och företag som utövar sina rättigheter på den inre marknaden enligt artikel 2.2 a, 
område starta, driva och utveckla företag, bör information om rättigheter och skyldigheter när det 
gäller social försäkring för företagare i unionen läggas till. Småföretagarnas Riksförbund har i en 
nyligen publicerad rapport konstaterat att det råder en stor okunskap om vilka förutsättningar som 
råder kring socialförsäkringsfrågor för de som driver små företag i Sverige. Förbundet bedömer att 
om denna information är lika viktig för företagare som för personal. 

I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och näringspolitisk samordnare 
Mattias Andersson varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Anne A Marbrandt 

Förbundsordförande 


