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Svar på remiss av promemorian Bättre 
konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 
Försvarets materielverk (FMV) har tagit del av promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 
2022:22), som Finansdepartementet har remitterat för synpunkter. Utöver inledande generella 
synpunkter kommenteras även specifika avsnitt i slutbetänkandet i nedan remissvar. 

Generella synpunkter 
FMV anser att utredningen inte ger stöd för att det är de befintliga reglerna som är orsaken till 
bristande kvalitet i konsekvensutredningar. Det verkar snarare vara information, utbildning, 
stödmaterial och uppföljning som behövs. FMV anser därför att ökad kvalitet på 
konsekvensutredningar främst uppnås genom utökat stöd till myndigheter i form av information, 
utbildning, stödmaterial och uppföljning, snarare än genom ytterligare regelgivning.   
 
FMV ser positivt på förtydligandet att konsekvensutredningar ska utgå från ett helhetsperspektiv, 
där konsekvenser för samhällets aktörer beskrivs och beräknas, att storleken på en 
konsekvensutredning ska stå i proportion till förslagets omfattning och effekter samt att effekter 
för klimatet inkluderas i de områden som särskilt ska beaktas. Förtydligandet av möjligheten att ta 
fram konsekvensutredning i efterhand även då det skulle innebära en fara för Sveriges säkerhet om 
ett beslut inte fattas skyndsamt bejakas. FMV instämmer i behovet av att analysera förutsättningar 
för konsekvensutredningar och samråd i olika skeden av EU:s lagstiftningsprocess för att stödja 
svenskt påverkans- och förhandlingsarbete. 

Angående 6.2.3 Förvaltningsmyndigheter ska redovisa en 
konsekvensutredning när de ger in förslag om regeländringar 
FMV instämmer inte i förslaget om krav på att en konsekvensutredning ska genomföras av en 
myndighet vid en hemställan om regeländring. FMV bidrar givetvis med konsekvensanalys inom 
myndighetens kompetensområden, men anser att det är den som beslutar om reglerna som bör 
göra en fullvärdig konsekvensutredning, såsom är fallet när en myndighet beslutar om föreskrift 
eller allmänna råd.  Det föreslagna kravet riskerar även leda till ett ineffektivt nyttjande av statliga 
medel. 
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För det fall krav ska finnas att genomföra en konsekvensanalys vid en hemställan om regeländring, 
anser FMV att motsvarande undantag bör finnas för detta som för konsekvensanalyser vid beslut 
om föreskrift eller allmänna råd. 

Angående 8.1.1 Förslagens konsekvenser - Konsekvenser för 
statliga förvaltningsmyndigheter 
FMV instämmer inte i att den utökade skyldigheten att ta fram konsekvensutredningar tillsammans 
med krav på mer omfattande konsekvensanalys kan finansieras inom befintliga ramar.  Fler 
myndigheter än tidigare kommer att omfattas av krav på att genomföra konsekvensanalyser, inte 
bara myndigheter som beslutar om föreskrifter och allmänna råd och som sedan tidigare har en 
beredskap för att genomföra konsekvensanalyser. Detta kommer att medföra en hög belastning på 
myndigheter samt krav inom kompetensområden som ligger utanför den expertkunskap 
myndigheterna har. 

Beredning av ärendet 
I den slutliga handläggningen har verksamhetssamordnare Hillevi Elvhage (föredragande) deltagit.  
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