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§ 202/2022  Remissvar av promemorian Bättre konsekvensutredningar 
(Ds 2022:22) 

Kommunstyrelsens beslut: 

Olofströms kommun instämmer i förslaget till ny förordning om bättre konsekvensutredningar 
(Ds 2022:22). 
  

Ärendebeskrivning 

Olofströms kommun har fått möjlighet att lämna svar på remissen om förslaget till ny 
förordning om konsekvensutredningar. 

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 2 januari 2023. 

Det riktas återkommande kritik mot de konsekvensutredningar som ligger till grund för 
offentligt beslutsfattande i Sverige, bl.a. från Riksrevisionen, Statskontoret och 
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 

Bristerna i dagens regelverk kan delas upp i följande punkter: 

 Dagens regelverk är spridda över många förordningar och upplevs som krångliga. 

 Konsekvensutredningar idag tas ofta fram när ett förslag redan skapats istället för att 
vara ett verktyg inför att utforma en åtgärd. 

 Ändamålsenligt stöd till de som tar fram konsekvensutredningar saknas. 

 Konsekvensutredningar fokuserar på ett begränsat antal specificerade konsekvenser, 
i stället för att belysa konsekvenser för hela samhället och dess aktörer. 

I promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning (konsekvensförordningen) 
där bestämmelser om konsekvensutredningar samlas. Enhetliga regler för 
konsekvensutredningar i statsförvaltningen gör det lättare för de som upprättar, tar emot och 
stödjer arbetet med konsekvensutredningar att förstå vad en sådan bör innehålla. 

Konsekvensförordningen innehåller nya och förtydligade krav på vad konsekvensutredningar 
ska innehålla. De nya kraven och förtydligandena syftar bland annat till att säkerställa att 
konsekvensutredningar påbörjas tidigt och att de blir en integrerad del i processen med att ta 
fram förslag. Genom den nya regleringen uppställs vidare krav på att utvärdering och 
uppföljning ska planeras redan när en åtgärd utformas. Det blir även tydligare att storleken 
på en konsekvensutredning ska stå i proportion till förslagets eller beslutets omfattning och 
effekter. Det tydliggörs också att konsekvensutredningar ska utgå från ett helhetsperspektiv, 
där konsekvenser för samhällets aktörer beskrivs och beräknas. 
  

Yttrande/bedömning 

Vid en genomgång av förslaget till ny förordning om konsekvensutredning 
(konsekvensförordningen) ser Olofstörms kommun positivt på föresatserna med detta. 
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Särskilt att samla regelverket i en förordning med tydlighet om att konsekvensutredningen 
inkommer tidigt och påverkar val av åtgärder samt helhetssynen på samhällets aktörer. 
  

Barnrätts- och jämställdhetsperspektiv 

Sverige har anslutit sig till en rad olika internationella överenskommelser om mänskliga 
rättigheter, vilket innebär att regeringen har förbundit sig att säkerställa att dessa åtaganden 
får genomslag i lagstiftning och andra offentliga åtaganden. En beskrivning kan till exempel 
behöva göras av hur ett förslag eller beslut är förenligt med konventionsåtaganden angående 
personer med funktionsnedsättning, kvinnor, barn och diskrimineringsförbudet. 

I förslaget till konsekvensförordning så krävs att analysen av det förslag som lämnas eller 
beslut som fattas också ska innehålla en särskild beskrivning och beräkning av förslagets 
eller beslutets effekter av betydelse för jämställdheten mellan kvinnor och män. Om dessa 
effekter inte kan beräknas ska detta motiveras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remissmissiv DS Bättre konsekvensutredningar 
Bättre konsekvensutredningar DS 2022:22 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef K.A 
Finansdepartementet 
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