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Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering 
Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av 

diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet innebär att en person med 

en funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för 

tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer 

utan denna funktionsnedsättning. Det här förbudet mot diskriminering ska gälla inom i stort 

sett samtliga samhällsområden.  

Det finns vissa undantag från förbudet. I arbetslivet gäller förbudet inte den som gör en 

förfrågan om arbete. Att tillhandahålla bostäder är också undantaget från förbudet. När det 

gäller att erbjuda varor och tjänster gäller förbudet inte för privatpersoner eller för företag 

som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare. I fråga om 

tillhandahållande av varor och tjänster gäller förbudet inte om det krävs åtgärder i 

fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet 

som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket. 

Ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i diskrimineringslagen, lagen om 

Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Diskrimineringslagen (2008:567), lagen (2008:568) om 

Diskrimineringsombudsmannen, skollagen (2010:800) och lagen (2012:854) om uthyrning 

av arbetstagare. Prop. 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av 

diskriminering, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367 SFS: 2014:958-961. 

 

Höjd fordonsskatt 
Fordonsskatten i det koldioxidbaserade systemet höjs för flertalet personbilar, lätta bussar 

och lätta lastbilar. Detta görs för att öka koldioxidrelateringen och differentieringen i den 

koldioxidbaserade fordonsskatten. Utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut 

sänks från 117 gram till 111 gram koldioxid per kilometer. Därtill höjs koldioxidbeloppet 

från 20 kronor till 22 kronor. För fordon som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle 

förutom gasol, höjs koldioxidbeloppet från 10 till 11 kronor. Bränslefaktorn som används 

vid beräkningen av fordonsskatten för dieseldrivna fordon höjs från 2,33 till 2,37. Den 

viktbaserade fordonsskatten höjs med ca 11 procent för dieseldrivna lätta fordon och med 

ca 14 procent för övriga lätta fordon. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda 

bestämmelser om fordonsskatt. Utfärdande föranleds av riksdagens beslut den 3 december 

2014 om budget för 2015. 

 

 

Höjd beloppsgräns för att få använda förenklad faktura 
Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura höjs från 2 000 kronor till 4 000 

kronor. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Mervärdesskattelagen (1994:200) Beslutsunderlag: Utfärdande 

föranleds av riksdagens beslut den 3 december 2014 om budget för 2015.  
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Trängselskatt för utländska fordon 
Nytt är att trängselskatt ska betalas även för fordon som inte är registrerade i Sverige. 

Därtill införs det ett användningsförbud för en bilägare som betalar in trängselskatt för 

sent. Som huvudregel får en bilägare inte använda sin bil om hon eller han har en total 

skuld på trängselskatt som uppgår till mer än 5 000 kronor. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Lag om trängselskatt (2004:629). Utfärdande föranleds av riksdagens 

beslut den 3 december 2014 om budget för 2015. 

 

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 
För att underlätta för det växande intresset att investera i produktion av el från förnybara 

energikällor för egen förbrukning, införs en skattereduktion för mikroproduktion av 

förnybar el. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Ellagen (1997:857), inkomstskattelagen (1999:1229), 

skatteförfarandelagen (2011:1244) och skatteförfarandeförordningen (2011:1261) Prop. 

2014/15:1 Budgetpropositionen för 2015 (volym 1, avsnitt 3.16, 3.19, 3.28 och 6.5) SFS: 

2014:000, 2014:000, 2014:000 och 2014:000. 

 

Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande 
Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på 

pensionssparkonton begränsas. Detta kallas även pensionssparavdrag. Det fasta beloppet 

sänks från 12 000 till 1 800 kronor per år. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Inkomstskattelagen (1999:1229) Prop. 2014/15:1 Budgetpropositionen 

för 2015 (volym 1, avsnitt 3.19 och 6.4) SFS: 2014:000. 

 

Beskattning, redovisning och revision för Eric-konsortier 
Associationsformen konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Erickonsortium) 

beskattas på samma sätt som ekonomiska föreningar i Sverige. Ett Eric-konsortium ska 

varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning som ska offentliggöras. 

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett Eric-

konsortium. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078), 

revisionslagen (1999:1079), inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen 

(2011:1244) Prop. 2014/15:4 SFS: 2014:000, 2014:000, 2014:000, 2014:000 och 

2014:000. 

 

Förbättringar av HUS-avdragets fakturamodell 
Fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag ändras för att bland annat minska risken för 

fusk. Ett företag som utfört ett arbete och som begär utbetalning från Skatteverket behöver 

lämna fler uppgifter än tidigare. Nytt är att utförare av tjänster enbart kommer kunna lämna 

in en begäran om utbetalning elektroniskt. Skatteverket kommer till skillnad från tidigare 

bara att kunna betala ut till utförarens konto och inte till något annat konto eller genom 
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utbetalningsavi. De här ändringarna tillämpas på arbete som köparen har betalat efter den 

31 mars 2015. Om det finns särskilda skäl kan utförare av tjänster få dispens från kravet att 

lämna uppgifter elektroniskt. Dispens kan lämnas för en period om högst sex månader. 

Ansökan ska göras senast den 30 april 2015. 

För att säkerställa att Skatteverket kan få tillbaka pengar som betalats ut felaktigt till 

företag för ROT- eller RUT-tjänster, införs en möjlighet att använda betalningssäkring. 

Detta börjar tillämpas från och med de begäranden om utbetalning som görs efter den 31 

januari 2015. Bestämmelsen om Skatteverkets kommunikation i ärenden inom ramen för 

fakturamodellen moderniseras. Vidare förtydligas ett antal bestämmelser. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (2009:194) om förfarandet 

vid skattereduktion för hushållsarbete. Prop. 2014/15:10 SFS: 2014:000 och 2014:000. 

 

Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning 
Det blir möjligt att ansöka om lantmäteriförrättning elektroniskt. Syftet med ett elektroniskt 

förfarande är att det ska bli enklare och snabbare att ansöka om förrättning. Det leder till 

lägre kostnader både för lantmäterimyndigheterna och för sakägarna. Möjligheten till 

elektronisk ansökan ska finnas i alla slags förrättningar och omfattar bland annat 

fastighetsreglering, avstyckning och inrättande av gemensamhetsanläggning. Även andra 

handlingar än själva ansökan ska kunna lämnas in elektroniskt. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Fastighetsbildningslagen (1970:988) och lagen (1971:1037) om 

äganderättsutredning och legalisering. Prop. 2013/14:236 Elektronisk ansökan om 

lantmäteriförrättning SFS: 2014:1342 och 2014:1343. 

 

Preskription och information i försäkringssammanhang 
En person som har drabbats av en skada och som har rätt till försäkringsersättning måste 

anmäla kravet till försäkringsbolaget eller väcka talan i domstol för att ta till vara sina 

rättigheter. Om personen inte agerar, kan rätten till ersättning preskriberas. De här 

lagändringarna innebär att preskriptionstiden i de flesta försäkringssammanhang nu 

förlängs från tre år till att alltid vara minst tio år. 

Dessutom blir reglerna om när preskriptionstiden börjar löpa tydligare. Utöver detta 

innebär ändringarna bland annat att försäkringsbolagen blir skyldiga att ha rutiner för att 

kontrollera om det inträffar försäkringsfall som består i att någon försäkrad person avlider. 

I så fall ska försäkringsbolaget informera de efterlevande om rätten till ersättning. Det här 

har betydelse vid livförsäkring. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Trafikskadelagen (1975:1410), lagen (1976:357) om 

motortävlingsförsäkring, patientskadelagen (1996:799) och försäkringsavtalslagen 

(2005:104). Prop. 2012/13:168 Preskription och information i försäkringssammanhang 

SFS: 2013:1089–1092. 

 

Resenärers rättigheter stärks 
I EU-förordningarna om tåg-, fartygs- och busspassagerare får resenärer vissa rättigheter 

och transportörer vissa skyldigheter. Det handlar bland annat om resenärers rätt till 

ersättning och information vid förseningar. Transportörerna är skyldiga att underlätta för 
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personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet att resa. EU-förordningarna är 

direkt tillämpliga i Sverige. I den nya lagen införs bestämmelser om tillsyn och sanktioner. 

Bestämmelserna innebär att Konsumentverket och Transportstyrelsen får större möjligheter 

att ingripa, till exempel genom ekonomiska påföljder mot transportörer och andra som inte 

uppfyller sina skyldigheter enligt EU-förordningarna. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och 

busspassagerarförordningar. Bland annat i marknadsföringslagen (2008:486) och lagen 

(2010:510) om lufttransporter. Prop. 2013/14:239 EU:s tåg-, fartygs- och 

busspassagerarförordningar – tillsyn och sanktioner. SFS: 2014:1344–1353. 

 

Bättre konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning 
Den nya lagen syftar till att stärka konsumentskyddet vid automatisk avtalsförlängning, det 

vill säga när ett tidsbestämt avtal förlängs om inte konsumenten säger upp avtalet till 

avtalstidens utgång. Lagen innebär att en näringsidkare ska påminna konsumenten om att 

avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och 

lämnas senast en månad innan avtalet senast måste sägas upp. Om näringsidkaren inte 

påminner konsumenten, ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet. Lagen gäller inte om 

det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter en 

förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Lagen om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. Prop. 

2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning. SFS: 2014:1449. 

 

Tillfälligt stöd efter skogsbranden i Västmanland 
Den nya förordningen syftar till att kompensera de som drabbats av skogsbranden i 

Västmanland sommaren 2014. Genom förordningen får Skogsstyrelsen lämna stöd till 

fastighetsägare för upparbetning av brandskadat virke för energiproduktion. Stödet 

kompenserar för ett väntat prisfall på energivedsmarknaden i området. Skogsstyrelsen får 

också lämna stöd till kostnader för investeringar i lagringsplatser för brandskadat virke. 

Ikraftträdande: Den 11 november 2014 

Beslutsunderlag: Förordning om tillfälligt stöd för upparbetning och lagring av 

brandskadat virke från brandområdet i Västmanland SFS: 2014:1315. 

 

Tydligare prisuppgifter vid taxiresor 
Den som har taxitrafiktillstånd och som tillämpar ett jämförpris över 500 kr för den 

aktuella taxiresan ska upplysa resenären om priset när hon eller han beställer sin resa. 

Prisuppgiften ska ange det högsta pris som färden kan komma att kosta. Taxiföraren eller 

den som resan beställs hos ska lämna ett bevis om prisuppgiften till passageraren före 

färden. Taxiföraren och tillståndshavaren ska även själv bevara beviset. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Taxitrafiklagen (2012:211). Prop. 2013/14:241 Tydlig prisuppgift vid 

taxiresor. SFS: 2014:1396. 
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Effektivare sanktioner för överträdelser av regler för 

cabotagetransporter 
Ändringen innebär att en överträdelse av EU-bestämmelserna om cabotagetransporter på 

väg ska leda till en sanktionsavgift och inte till böter som fallet är i dag. Syftet med EU-

bestämmelserna är att skapa en god inre marknad för godstransporter och bidra till en 

rättvis och effektiv konkurrens inom godstransportbranschen. Genom den här lagändringen 

kan regeringen införa sanktionsavgifter för överträdelser, till exempel bestämmelser om 

storleken på avgiften samt hur avgiften ska tas ut. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Prop. 2013/14: 234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna 

om cabotagetransport på väg samt Transportstyrelsens delredovisning den 28 februari 

2014 Uppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken 

på väg. SFS: 2014:1439 och 2014:1440. 

 

Prövningen av buller samordnas 
Syftet med ändringarna är att skapa en bättre samordning mellan miljöbalken och plan- och 

bygglagen så att det blir lättare att planera och bygga bostäder i bullerutsatta miljöer. 

Genom de nya kraven i plan- och bygglagen ska man förebygga olägenheter för 

människors hälsa i fråga om omgivningsbuller vid lokalisering, utformning och placering 

av bostadsbyggnader. Det ställs även krav på redovisning av bullervärden vid planläggning 

och bygglovsprövning. Vidare införs en bestämmelse i miljöbalken om tillsyn av 

omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad. Som huvudregel gäller att tillsynsmyndigheten 

inte får besluta om förelägganden eller förbud om det i en planbeskrivning till en detaljplan 

eller i ett bygglov har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret vid 

byggnaden inte överskrider dessa värden. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900). Prop. 2013/14:128 

Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. SFS: 2014:901 

och 2014:902. 

 

Höjt schablonbelopp i assistansersättningen 
Schablonbeloppet för assistansersättning per timme höjs med 4 kronor till 284 kronor. 

Beloppet bestäms av regeringen som ett schablonbelopp för varje år efter förslag från 

Försäkringskassan, som dessförinnan hört Sveriges Kommuner och Landsting i frågan. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Förordningen (1993:1091) om assistansersättning. SFS: 2014:1311. 

 

Ersättning för höga sjuklönekostnader 
Ändringen innebär att man inför en ny ersättning för en arbetsgivare som har höga 

sjuklönekostnader. Den ska ersätta det nuvarande högkostnadsskyddet för 

sjuklönekostnader. Det här innebär att en arbetsgivare blir kompenserad för den 

sjuklönekostnad som överstiger en viss andel av arbetsgivarens totala lönekostnad. 

Arbetsgivaren ska kunna få sådan ersättning med högst 250 000 kronor per år. Syftet är att 

minska den börda som sjuklönekostnaderna kan utgöra. Det gäller särskilt för små företag 

med höga sjuklönekostnader. Enligt förslaget ska en arbetsgivare lämna uppgift till 

Skatteverket om sin bruttokostnad för sjuklön i samband med den månadsvisa 

arbetsgivardeklarationen. 
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På grundval av den uppgiften ska Försäkringskassan årligen besluta om ersättning för höga 

sjuklönekostnader. Ersättningen ska tillgodoföras genom kreditering på arbetsgivarens 

skattekonto. Det här ska säkerställa att ersättningen används i så stor utsträckning som 

möjligt samt att minska den administrativa bördan som annars faller på de arbetsgivare som 

i dag ansöker om ersättning från högkostnadsskyddet. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Lagen (1991:1047) om sjuklön. Prop. 2014/15:1 Budgetpropositionen 

för 2015. SFS: 2014:1476. 

 

Högre krav på fristående skolor som vill starta ny utbildning 
Ändringarna i skollagen innebär bland annat att man inför ett krav på att en fristående skola 

måste samråda med den kommun som skolan ligger i, innan en godkänd utbildning startar. 

Samrådet ska ske efter det att Statens skolinspektion har godkänt utbildningen men innan 

Statens skolinspektion gör en så kallad etableringskontroll. Det införs bestämmelser om 

detta i skollagen. Statens skolinspektion får återkalla godkännandet om skolhuvudmannen 

varken vid etableringskontrollen eller efter ett föreläggande kan visa att rimliga åtgärder 

har vidtagits för att skapa samråd. 

Ändringarna i skolförordningen och gymnasieförordningen innebär att utbildningen vid en 

fristående skola ska starta senast i början av det läsår som inleds två år efter det att Statens 

skolinspektion har godkänt utbildningen. 

Ikraftträdande: Den 1 januari 2015 

Beslutsunderlag: Skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och 

gymnasieförordningen (2010:2039) Prop. 2013/14:112 Villkor för fristående skolor m.m. 

SFS: 2014:903, 2014:1028 och 2014:1029. 


