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Beskrivning av avgiftsförändringar 

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av förslaget och beskrivning avseende avgiftshöjningar 

och lämnar härmed synpunkter på detta förslag. 

Förbundet uppskattar presentationen i kapitel 1.2 För avgifter krävs en motprestation. Det är bra att 

”Den som betalar en avgift ska kunna se vad han eller hon betalar för. Det ska finnas en så kallad 

motprestation”. Transparens och spårbarhet är goda intentioner och bra riktmärke att sträva mot. 

Att utforma avgifterna så att avgiftsbetalarna vet vad man betalar för skapar en acceptans och 

trovärdighet till föreslagna avgifter. Småföretagarnas Riksförbund anser att denna intention även 

spiller över på annan myndighetsutövning i Sverige.  

Småföretagarna uppskattar även diskussionen att avgifter ska kunna bäras av även mikroföretagare 

och att Transportstyrelsen differentierar tariffer utifrån företagens storlek.  

Dock invänder vi oss mot att timtaxan sätts till 1200 kr för vissa delar (avsnitt 6.2.1) och 1400 kr för 

övriga delar. Det saknas även en tydliggörande analys för varför timtaxan ska ligga på just dessa 

nivåer. När det gäller föreslagna timavgifter anser vi att nivån förefaller väl hög i jämförelse med t ex 

prissättningen på konsulttjänster. Eftersom det handlar om monopolprissättning är det extra viktigt 

att prisnivån kan motiveras enligt principen att det går att bedöma relationen pris/prestation.  

Sverige är ett högskatteland med en stor offentlig sektor som till övervägande del finansieras via 

skatter som genereras via näringslivet. En mycket omfattande myndighetsövning finansieras således 

genom skatter och då är det rimligt att det finns en viss återhållsamhet i prissättningen av 

myndighetstjänster som åläggs näringslivet att nyttja. 

Förbundet uppskattar även det klargörande resonemanget angående att avgifter inte alltid måste 

höjas utan att en del avgifter sänks. 

Sammanfattningsvis har Småföretagarnas Riksförbund inga invändningar mot förslaget och är överlag 

positiva till det resonemang som föranleder både höjningar och sänkningar.  

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och näringspolitiskt ansvarig 

styrelseledamot Erik Sjölander varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande Småföretagarnas Riksförbund 


