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Promemorian Bättre konsekvensutredningar 

(Ds 2022:22) 
Folkhälsomyndigheten tillstyrker, med en kommentar, samtliga förslag i remissen. 

Folkhälsomyndighetens kommentarer 

6.3.2 Nya krav på innehållet i konsekvensutredningar ska 

införas 

Det övergripande målet för digitaliseringspolitiken är att Sverige ska vara bäst i 

världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ett antal mål har därför satts 

upp för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Målen är en enklare vardag 

för medborgare, en öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet samt 

högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.  

För att förverkliga de uppsatta målen krävs utvecklingsarbete på många olika sätt. 

Ett av dessa sätt är att försäkra sig om att regler inte hindrar användningen av 

digitalisering för att nå målen. Författningar som är digitaliseringsbara bidrar till en 

effektiv förvaltning med hög rättslig kvalitet. De kan även bidra till en högre 

transparens och förutsebarhet i handläggning. Det är därför önskvärt med en hög 

grad av digitaliseringsbara författningar för en smidig digitalisering av den 

offentliga förvaltningen.     

Det konstateras att promemorian helt saknar överväganden kring ett digitalt 

perspektiv vid framtagande av nya författningar. För att åstadkomma 

digitaliseringsbara författningar krävs ett medvetet arbete. Det behöver därför, vid 

framtagande av nya författningar, vara tydligt vilka konsekvenser 

författningsförslagen innebär ur ett digitaliseringsperspektiv.  

Redan i betänkandet SOU 2018:25 analyserades hinder eller hämmande faktorer i 

befintlig lagstiftning, dvs. den gällande rätt som ska tillämpas vid 

digitaliseringsåtgärder och löpande verksamhet i den digitala förvaltningen. 

Betänkandet konstaterade att inte bara gällande rätt riskerar att hindra eller hämma 

en önskad digital utveckling av den offentliga förvaltningen, utan att det dessutom 



 

 

kan tillkomma nya rättsliga problem när nya lagar och andra föreskrifter tas fram. 

Utredningen anmodade regeringen att överväga att i 

konsekvensutredningsförordningen ”föreskriva att en konsekvensutredning ska 

innehålla en 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.” (a.a. s. 224)  

I linje med utredningens förslag bör det övervägas att komplettera den nya 

förordningen om konsekvensutredning med en reglering om att den analys som 

ingår i en konsekvensutredning även ska innehålla en bedömning av författningens 

inverkan på digital tillgänglighet till förvaltningen eller dess inverkan på 

automatiserade förfaranden eller annan digital informationshantering i 

förvaltningen. En sådan analys kan innehålla ställningstaganden om huruvida ett 

förslag är ändamålsenligt för att främja digitalisering, eller om det innebär hinder 

för digitalisering, t.ex. genom att man ställer krav som medför analoga processer.  

Det kan konstateras att Myndigheten för digital förvaltning för närvarande arbetar 

med ett metodstöd för att främja digitaliserbar lagstiftning. Inom eSam sker ett 

arbete kring digitaliserbar lagstiftning och förutsättningar för att en lagstiftning ska 

vara programmerbar. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av chefsjuristen Bitte Bråstad. Utredaren Anne-Lie 

Magnusson har varit föredragande. 

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut 

 

Anne-Lie Magnusson 

 


