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Remissyttrande över promemorian Bättre 

konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 

Ert dnr Fi2022/02452 

Domstolsverket har granskat promemorian Bättre konsekvensutredningar 

(Ds 2022:22) mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av 

myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan 

tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och 

utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan 

påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt.  

 

Domstolsverket tillstyrker promemorians förslag och anser att förslagen är 

välmotiverade. Domstolsverket vill också lämna följande synpunkter.  

 

Domstolsverket hanterar varje år ett stort antal remisser. Det är inte ovanligt 

att det i dessa saknas en konsekvensutredning eller i vart fall en bedömning 

av konsekvenserna av förslagen för Sveriges Domstolar. Ett genomförande 

av förslaget i promemorian kan bidra till ett bättre underlag även för 

Domstolsverket att bedöma konsekvenserna av förslagen. Det kan bidra till 

större genomslag för frågor om hantering av författningsändringar både vad 

avser ökade kostnader och behov av genomförandetider. Detta i sin tur bör 

leda till större möjlighet för Domstolsverket att förbereda och anpassa 

domstolarnas verksamhet efter förslagen.  

 

I promemorians avsnitt 6.3.2 anges att konsekvensutredningar ska innehålla 

en särskild beskrivning och beräkning av förslagets effekter av betydelse för 

företags kostnader och konkurrenskraft, minskade eller ökade utsläpp eller 

upptag av växthusgaser i Sverige och utlandet samt jämställdheten mellan 

män och kvinnor. Däremot saknas överväganden kring ett digitalt perspektiv 

vid framtagande av nya författningar. I Digitaliseringsrättsutredningens 

slutbetänkande (SOU 2018:25) konstaterades att gällande rätt riskerat att 

hindra eller hämma en önskad digital utveckling av den offentliga 

förvaltningen. Rättsliga problem kan också tillkomma när nya lagar och 

andra föreskrifter tas fram. Digitaliseringsrättsutredningen föreslog därför 

att regeringen borde överväga att i förordning om konsekvensutredningar 

vid regelgivning föreskriva att konsekvensutredningar ska innehålla en 
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bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller regleringens 

inverkan på digital tillgänglighet till förvaltningen eller dess inverkan på 

automatiserade förfaranden eller annan digital informationshantering i 

förvaltningen. Domstolsverket bedömer att förslaget bör kompletteras i linje 

med Digitaliseringsrättsutredningens förslag i denna del. Det är således 

önskvärt med ett ytterligare särskilt perspektiv där författningars 

konsekvenser ur ett digitaliseringsperspektiv analyseras. En sådan analys 

kan innehålla ställningstaganden om ett förslags ändamålsenlighet ur ett 

digitaliseringsperspektiv.  

 

Detta yttrande har beslutats av rättschefen Charlotte Driving. Föredragande 

har varit juristen Cima Ghaderi. 

 

 

Charlotte Driving 

    Cima Ghaderi 

 


