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Remiss av promemorian Bättre konsekvensutredningar 
(Ds 2022:22) 

Åklagarmyndigheten tillstyrker promemorians förslag att det ska införas en ny 

konsekvensförordning, men avstyrker förslaget att ta bort kravet i 15 § 

kommittéförordningen (1998:1474) om att konsekvenser av betydelse för 

brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet ska anges. 

 

I övrigt vill Åklagarmyndigheten lämna följande synpunkter. 

 

6.2.1  Vissa regler ska i oförändrad form föras över till den nya 

konsekvensförordningen  

 

Det föreslås att de nuvarande reglerna om undantag från skyldigheten att ta 

fram konsekvensutredningen vid föreskrifter och allmänna råd ska föras över i 

den nya förordningen. Den nya bestämmelsen har dock fått en annan lydelse. 

Enligt förslaget ska undantaget endast gälla när det är uppenbart obehövligt 

med en konsekvensutredning. Enligt Åklagarmyndigheten är det en mer 

restriktiv reglering som inte närmare motiverats.  

 

Det nuvarande kravet att det saknas skäl att genomföra en konsekvens-

utredning bör enligt Åklagarmyndigheten överföras oförändrat till den nya 

förordningen.  

 

6.2.3  Förvaltningsmyndigheter ska redovisa en konsekvens-

utredning när de ger in förslag om regeländringar  

 

En förvaltningsmyndighet kan på många olika sätt och i olika sammanhang 

uppmärksamma Regeringskansliet på behov av ändringar i lagstiftningen eller 

behov av en översyn av lagstiftningen på ett visst område. Det måste inte alltid 

ske i form av en framställan med färdiga förslag till regeländringar.  

 

Om bestämmelsen ska tillämpas vid alla former av framställningar kommer det 

bli en betungande uppgift för myndigheten. Det skulle kunna leda till att en 

myndighet i vissa fall avstår från att uppmärksamma Regeringskansliet på 

brister eller ofullständigheter i gällande lagstiftning. I det kommande 

lagstiftningsarbetet bör det därför förtydligas i vilka fall myndigheterna ska 

tillämpa bestämmelsen.  
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6.3.2 Nya krav på innehållet i konsekvensutredningar ska införas 

 

Åklagarmyndigheten, som tagit del av Polismyndighetens yttrande, ansluter sig 

till de synpunkter som Polismyndigheten har fört fram rörande risker om det 

inte längre ska vara ett uttryckligt krav att beakta konsekvenserna för brotts-

bekämpande myndigheter och brottsligheten vid framtagandet av betänkanden.  

 

Även Åklagarmyndigheten anser att ett krav att beakta ett förslags betydelse 

för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet bör framgå av den 

föreslagna förordningen.  

 

______________________________________________________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Marie-Louise Ollén efter före-

dragning av verksjuristen Roger Waldenström.  
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