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Förenklingar för mikroföretag och modernisering av 
bokföringslagen (SOU 2021:60) 
 
(Ert dnr N2021/02580) 
 
Försäkringskassan har inga invändningar mot utredningens förslag i sak men önskar 
framföra följande synpunkter.  
 
Försäkringskassan noterar att konsekvensutredningen saknar en analys av tänkbara 
konsekvenser för arbetet mot missbruk av välfärdssystemen samt bidragsbrott och 
anser att detta utgör en eventuell brist. Härutöver ifrågasätter Försäkringskassan 
utredningens slutsats att de förslag som innefattar statliga myndigheter kan hanteras 
inom ramen för befintliga anslag. Detta eftersom det utifrån de givna förutsättningarna är 
oklart huruvida de aktuella förslagen i praktiken utgör befintliga eller tillkommande 
uppgifter.   
 
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av rättslig expert 
Frances Voon, den senare som föredragande. 

Mikael Westberg 

Frances Voon 
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