SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS
- administrativa bördor för företagen

I tabellen ska du ange de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet
som innehåller administrativa bördor för företagen och göra en bedömning av den
samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per
rad.
Du ska bifoga den ifyllda tabellen till konsekvensutredningen.

Föreskriftens namn: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:41) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

Ange paragraf
med ny eller
ändrad
administrativ
börda

Ange typ av
administrativ börda

Ange den legala
grunden för den
administrativa bördan
(ange författning,
direktiv eller beslut
samt tillämplig
artikel/paragraf)

1)

Ange om den legala
grunden för den
administrativa bördan
innehåller ett
tolkningsutrymme som
medger alternativa
lösningar och om så är
fallet på vilket sätt.
2)
Ange också om den
administrativa bördan går
utöver vad den legala
grunden kräver.

Ange typ av företag
som berörs av den
administrativa bördan

Ange bedömd tidsåtgång
för den administrativa
bördan per företag och
år

Ange hur många företag
som berörs av den
administrativa bördan

Ange den samlade
kostnaden för den
administrativa
bördan för
företagen per år

4 kap. 10 b §

Att de som vill anordna
en grundkurs i
läkemedelshantering
inte längre behöver
skicka till
Jordbruksverket för
godkännande av
kursen.

2 kap. 2 § förordning
(2009:1386) om
verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård

Vi väljer att ta bort den
administrativa bördan.

Utbildningsföretag
inom
veterinärmedicin.

4 timmar

De senaste åren har ca
2 företag per år ansökt
om godkännande

2000 kr

Att de som håller
grundkurs i läkemedelshantering inte
längre behöver skicka
till Jordbruksverket hur
många som har gått
kursen och blivit
godkända.

2 kap. 2 § förordning
(2009:1386) om
verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård

Vi väljer att ta bort den
administrativa bördan.

Utbildningsföretag
inom
veterinärmedicin.

1 timme

Detta ska rapporteras till
Jordbruksverket en gång
per år av de som har
hållit kurser under det
året. Det är som mest 5
företag som håller kurser
varje år.

1250 kr

4 kap. 10 b §

2*4 timmar och
timkostnad 250
kr/timme (månadslön 40 000 kr)

5*1 timmar och
timkostnad 250
kr/timme (månadslön 40 000 kr)

4 kap. 10 d §
punkt 1

Att de som håller i en
grundläggande
utbildning i anestesi och
smärtlindring ska
utfärda ett kursbevis till
deltagna i kursen.
Eftersom bestämmelserna är tidsbegränsade
räknar vi med att intresset för att hålla utbildningar kommer att vara
stort under 2017 för att
sedan minska under
2018-2020 och helt försvinna 2021-2023 då
tidsbegränsningen går
ut.

2 kap. 2 § förordning
(2009:1386) om
verksamhet inom djurens
hälso- och sjukvård

Vi anser att nyttan med
Utbildningsföretag
denna administrativa börda inom
överväger nackdelarna med veterinärmedicin.
den både för den som går
utbildningen, för personens
arbetsgivare samt för
länsstyrelsen i deras
kontrollarbete.

2017: 8,3 timmar
(räknat på 250 personer
som ska ha kursintyg á
10 minuter per intyg
delat på 5 företag)
2018-2020: 3,3 timmar
(räknat på 100 personer
som ska ha kursintyg á
10 minuter per intyg
delat på 5 företag)

Vi antar att det är 5
företag som kommer
att vara intresserade
av att hålla sådana
här utbildningar.
Den totala
administrativa
kostnaden är dock
mer beroende på
antalet personer som
kommer att gå
utbildningen än på
antalet företag som
håller i utbildningarna.

2017: 10 400 kr
5*12,5 timmar och
timkostnad 250
kr/timme (månadslön
40 000 kr)
2018-2020: 4 200
5*5 timmar och
timkostnad 250
kr/timme (månadslön
40 000 kr)

2017: 7 200 kr
2018-2020: 900 kr
Summan administrativ kostnad per år
2021 och framåt:
-3250
Samlad kostnad för upphävda administrativa bördor
Kronor

Ange samlad kostnad för administrativa bördor som upphävs på grund av föreskriften
eller det allmänna rådet.

3 250 kr

Jämfört med tidigare uppgifter kommer den administrativa bördan att:
X Minska med kronor 3250 kr per år från och med 2021
Vara oförändrad
X Öka med 7200 kronor per år 2017 och 900 kr per år 2018–2020

Du kan läsa mer om administrativa bördor i Hjälpreda – Administrativa bördan för företagen. Du hittar den på Magasinet/Regler & Vägledning/Vägledning i juridiska frågor.

