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Promemorian Ds 2022:22 Bättre konsekvensutredningar 

Sammanfattning 

MSB anser att förslagen i huvudsak är bra och välmotiverade. MSB välkomnar förslaget till 

regelförenkling genom att den nuvarande regleringen samlas i en förordning, men anser att 

förslaget om att förvaltningsmyndigheter ska redovisa en konsekvensutredning när de ger 

in förslag om regeländringar inte ska genomföras.  

Synpunkter på förslagen 

MSB instämmer i den föreslagna regeln (6 §) om att konsekvensutredningen ska stå i  

proportion till förslagets eller beslutets omfattning och effekter. MSB anser dock att regeln  

borde innehålla en exemplifierande uppräkning om vissa förhållanden som talar för en 

mindre omfattande konsekvensutredning. Sådana skäl skulle kunna föreligga då en 

myndighet enbart införlivar EU-direktiv, då en myndighet gör mindre revideringar i 

befintliga föreskrifter eller då en myndighet beslutar att ta bort äldre bestämmelser. 

MSB instämmer särskilt i promemorians förslag att utöka de förutsättningar som finns för 

att få ta fram en konsekvensutredning i efterhand i de fall det skulle innebära en fara för 

Sveriges säkerhet om ett beslut inte fattas skyndsamt. MSB anser i likhet med 

promemorians förslag att övriga omständigheter som medger att en konsekvensutredning 

får tas fram i efterhand, om det skulle innebära betydande negativa effekter för miljön, liv, 

personlig säkerhet eller hälsa, eller risk för betydande ekonomiska skada ska kvarstå. 

Sådana situationer kan exempelvis uppstå vid fredstida kriser och under höjd beredskap. 

MSB anser i likhet med hur myndigheten tidigare resonerat1 att den föreslagna 8 § bör 

kompletteras med att konsekvenser för totalförsvarets förmåga ska beskrivas samt att en 

motsvarande paragraf bör införas i kommittéförordningen. MSB bedömer att det är 

betydelsefullt för totalförsvarets fortsatta utveckling att allt beslutsfattande i större 

utsträckning beaktar totalförsvarets krav. 

Vidare anser MSB att reglerna om konsekvensutredning inte ska vara tvingande under 

höjd beredskap. Förutsättningarna för att göra konsekvensutredningar och att bereda 

remisser är troligen så starkt påverkade av en situation med krigsfara eller krig att det är 

tveksamt om reglerna alls går att tillämpa och det gäller särskilt för författningar som 

verkställer de så kallade fullmaktslagarna. Delar av underlaget till föreskrifterna kan 

                                                   
1 Underlag inför nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut (MSB 2016-6701) samt Civilt försvar mot 2030 
- ett totalförsvar i balans (MSB2095). 
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dessutom beröras av sekretess varför det även av det skälet kan bli svårt att efterleva 

bestämmelserna. 

Slutligen är MSB tveksam till införandet av det nya kravet på redovisning av en 

konsekvensutredning när en myndighet som omfattas av förordningen lämnar in förslag 

till regeringen eller Regeringskansliet om att regeringen ska besluta om eller föreslå nya 

eller ändrade regler. 

Behov av fördjupad analys 

6.2.3  Förvaltningsmyndigheter ska redovisa en konsekvensutredning när 

de ger in förslag om regeländringar 

MSB anser att 3 § i förslaget till ny förordning om konsekvensutredning inte ska omfatta 

förvaltningsmyndigheter. När MSB ger in en framställan om regeländringar eller förslag till 

regeländringar som en del av rapporteringen av ett regeringsuppdrag görs detta ofta i 

dialog med departementet. Genom att införa ett krav på att redovisa en 

konsekvensutredning i dessa fall riskerar detta att hämma utvecklingen av regelverk. MSB 

anser därför att förslag till regeländringar även fortsättningsvis bör vara formlöst. 

6.3.2  Nya krav på innehållet i konsekvensutredningar ska införas 

MSB anser att 8 § i förslaget till ny förordning om konsekvensutredning ska kompletteras 

med att konsekvenser för totalförsvarets förmåga ska analyseras, samt att om dessa 

effekter inte kan beskrivas så ska detta särskilt motiveras (jämför 8 § andra stycket i 

förslaget till ny förordning om konsekvensutredning).  

Tidsförhållanden 

MSB har inga synpunkter på tiden för ikraftträdande. 

-------------------------------------- 

I detta ärende har generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka beslutat. Johanna Löfman har 

varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Anna Asp 

och enhetschefen Helene Klackenberg Ingrao deltagit. 
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