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(Ds 2022:22) 
         

          

         

Försvarsmakten tillstyrker att de situationer som kan föranleda att en konsekvens-

utredning får tas fram i efterhand inför beslut om föreskrifter och allmänna råd 

utökas till att omfatta situationer då det skulle innebära en fara för Sveriges 

säkerhet om ett beslut inte fattas skyndsamt.  

Försvarsmakten avstyrker att det införs en skyldighet för förvaltningsmyndigheter 

att redovisa en konsekvensutredning när de ger in förslag om att regeringen ska 

besluta om eller föreslå nya eller ändrade regler. En hemställan fyller som 

funktion att uppmärksamma regeringen på behov rörande den egna verksamheten. 

Regeringen kan av flera olika anledningar välja att inte vidta några åtgärder med 

anledning av en hemställan. Att till varje hemställan redovisa en konsekvens-

utredning skulle för Försvarsmakten vara administrativt betungande och resurs-

krävande. Förslaget riskerar således att inverka på myndighetens kärnverksamhet; 

att främja Sveriges säkerhet, hävda Sveriges territoriella integritet samt försvara 

Sverige mot ett väpnat angrepp. Vad gäller förslag som lämnas som en del av 

rapporteringen av ett regeringsuppdrag finns dessutom redan en möjlighet för 

regeringen att låta en konsekvensutredning ingå i uppdraget.  

I promemorian föreslås dessutom inga undantag från skyldigheten att ta fram en 

konsekvensutredning inför en hemställan, exempelvis gällande bestämmelser som 

uteslutande rör verksamheten inom den egna myndigheten eller när det är uppen-

bart obehövligt. Det motiveras inte varför man i detta avseende gör skillnad på 

hemställningar och beslut om föreskrifter. Det framstår inte som rimligt, särskilt i 
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ljuset av den ambitionshöjning vad gäller konsekvensutredningars innehåll som 

också föreslås i promemorian. 

Slutligen skulle detta förslag försvåra Försvarsmaktens arbete med hemställningar 

inom ramen för den administrativa beredskapen vid behov av skyndsamma 

regelförändringar för att förbereda och anpassa samhället till förhållanden under 

höjd beredskap och krig.  

Försvarsmakten ser positivt på ambitionen att ha ett bredare samhällsperspektiv 

vid framtagandet av konsekvensutredningar än i dag. Försvarsmakten noterar 

samtidigt att totalförsvaret inte hör till de områden som särskilt ska beaktas enligt 

promemorians förslag. Försvarsmakten vill framhålla vad som anförs i över-

befälhavarens militära råd den 31 oktober 2022 (FM2022-19979:13) om att 

försvarsområdet kommer behöva ges stor tyngd vid avvägningar mellan politiska 

mål för olika samhällssektorer. Sverige kommer behöva ta hänsyn till säker-

hetspolitiska aspekter inom bl.a. energiförsörjning, logistikflöden och kritisk 

infrastruktur. Att stärka samhällets motståndskraft blir allt viktigare. Total-

försvarsperspektivet behöver därför genomsyra olika rättsområden i högre grad än 

i dag och beaktas i ett tidigt skede av beredningen. Det är inte ett tillfälligt behov 

utan något som behöver göras över tid.  

Mot bakgrund av ovanstående är det nödvändigt att totalförsvaret pekas ut i 

förordningstexten som ett område som särskilt ska beaktas. 

I övrigt har Försvarsmakten inga synpunkter på förslagen. 

I beredningen av detta ärende har ställföreträdande sektionschef Martin 

Schönning och avdelningsdirektör Johan Askerlund deltagit.  

Detta yttrande har beslutats chefsjurist Carin Bratt. I den slutliga handläggningen 

har ställföreträdande chefsjurist Helene Arango Magnusson och, som 

föredragande, försvarsjurist Sara Westerlund deltagit. 

 

 

Carin Bratt 

Chefsjurist 

         

    Sara Westerlund 
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Sändlista 

 

Regeringskansliet,          fi.remissvar@regeringskansliet.se, med kopia   

Finansdepartementet                   till fi.bas@regeringskansliet.se  

 

Försvarsdepartementet (för kännedom e-post) 

 

Inom myndigheten för kännedom 
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