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Remissyttrande gällande Bättre 
konsekvensutredningar Ds 2022:22 

DHR är en idéburen demokratisk organisation för och av personer med nedsatt 
rörelseförmåga. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för 
ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda. En av 
utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Det är utifrån detta perspektiv vi framför våra synpunkter på 
utredningen. 

DHR tillstyrker promemorians förslag och kommenterar enskilda förslag nedan. 

I promemorian föreslås följande: 

6.2.3 Förvaltningsmyndigheter ska redovisa en konsekvensutredning när de ger in förslag 

om regeländringar 

"Förvaltningsmyndigheter under regeringen ska redovisa en konsekvensutredning när de 

ger in förslag till regeringen eller Regeringskansliet om att regeringen ska besluta om eller 

föreslå nya eller ändrade regler." 

DHR tillstyrker förslaget. Vi anser att en konsekvensutredning i relation till FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är en mycket viktig del i 
förverkligandet av Sveriges åtaganden enligt konventionen. Vi anser att 
konsekvensutredning i relation till konventionen är särskilt angelägen mot bakgrund av 
den generellt negativa trend som vi ser i gällande stöd och service för personer med 
funktionsnedsättning. För detta krävs goda kunskaper i konventionen vilket vi vet brister 
idag i samhällets alla delar. 
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Utöver goda kunskaper om konventionen så förutsätts även intresse och goda kunskaper 
om Agenda 2030. Agendan ska säkerställa att ingen lämnas utanför och behöver därför 
vara en självklar del av en konsekvensutredning. Sverige ska verka för att alla ska bli 
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet till 2030, oavsett 
funktionsförmåga, vilket behöver belysas särskilt i konsekvensutredningar.  

Vidare framgår av promemorian att Regeringskansliet inte kommer att omfattas av det 
föreslagna kravet. Vi menar att en sådan konsekvensanalys även bör göras vid 
Regeringskansliets interna beredningsarbete.  

I promemorian föreslås följande: 

6.3.2 Nya krav på innehållet i konsekvensutredningar ska införas 

”Konsekvensutredningar ska innehålla en analys av både för- och nackdelar med olika 
alternativ för att uppnå förändringen. De ska även innehålla en redogörelse av det eller de 
alternativ som bedöms lämpligast, och skälen för detta.” 

DHR tillstyrker förslaget. Utgångspunkten vid frågor gällande personer med 
funktionsnedsättning bör alltid vara att delta i samhället på samma villkor som andra 
liksom att säkerställa att artiklarna i konventionen levs upp till. För en fördjupad förståelse 
av vad det innebär att delta i samhället på samma villkor som andra så bör 
konsekvensutredningarna ta vara på funktionshinderorganisationers värdefulla kunskaper 
genom exempelvis referensgrupper.  
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