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Yttrande över remiss Bättre konsekvensutredningar  

(Ds 2022:22) 

Er beteckning: Fi2022/02452 

Länsstyrelsen i Blekinge har beretts möjlighet att yttra sig om 
promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22). I 
promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning 
(konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar 
samlas. Länsstyrelsen har inga invändningar mot att förslagen i 
promemorian genomförs men lämnar följande synpunkter. 

1.1 Förvaltningsmyndigheter ska redovisa en 
konsekvensutredning när de ger in förslag om 
regeländringar (avsnitt 6.2.3) 

Att ta fram konsekvensutredningar är generellt sett oftast ett tidspressat 
arbete med flera aktörer inblandade och det vore önskvärt att 
förordningen tydligt medgav en anpassning till sådana situationer. 

1.2 Flera av konsekvensutredningsförordningens krav 
ska fortsätta att gälla (avsnitt 6.3.1) 

Länsstyrelsen har uppfattat bestämmelsen kring alternativa lösningar på 
så sätt att sådana inte måste tas fram om alternativen inte bedöms som 
möjliga. Ska bestämmelsen istället tolkas som att ytterligare alternativa 
lösningar alltid måste tas fram och utredas så riskerar utredningsarbetet 
att bli alltför betungande. 

1.3 Nya krav på innehållet i konsekvensutredningar ska 
införas (avsnitt 6.3.2) 

Storleken på en konsekvensutredning ska stå i proportion till förslagets 
eller beslutets omfattning samt effekter och konsekvensutredningar ska 
utgå från ett helhetsperspektiv för samhällets aktörer. Länsstyrelsen 
anser att det är viktigt att detta görs tydligare i den nya regleringen så att 
endast konsekvenser som är relevanta i det enskilda fallet lyfts fram och 
analyseras. Detta för att undvika onödigt och betungande 
utredningsarbete som blir resurskrävande. På motsvarande sätt anser 
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länsstyrelsen att kraven på utvärdering och uppföljning endast bör avse 
stora omfattande förslag som syftar till avgörande effekter. 

Det är angeläget att länsstyrelsen även i fortsättningen kan besluta om 
sådana föreskrifter eller allmänna råd där myndigheten med stöd av 5 § 
inte har tagit fram en konsekvensutredning, utan att hämta in yttranden 
från berörda aktörer. Ett sådant undantag förefaller saknas i 
konsekvensförordningen. 

 

1.3.1 Tre områden ska särskilt beaktas  

För att uppnå bättre enhetlighet och samsyn tycker länsstyrelsen att 
ansvaret för metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller 
konsekvensutredningar bör samlas hos en myndighet, förslagsvis 
Ekonomistyrningsverket. 

  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av landshövding Ulrica Messing med chefsjurist 
Margaretha Lewenhagen som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har även Länsrådet Helena Morgonsköld deltagit. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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