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Sammanfattning 

Polismyndigheten har ingen erinran mot förslagen i stort. Det är positivt att 

bestämmelser om konsekvensutredningar samlas i en förordning och att det 

uppdras till en myndighet att ta fram metodstöd och vägledningar för 

konsekvensutredningar.  

 

Polismyndigheten avstyrker dock förslaget att ta bort kravet i 15 § 

kommittéförordningen (1998:1474) om att konsekvenser av betydelse för 

brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet ska anges. 

Polismyndighetens synpunkter 

Förslagen om en ny förordning och metodstöd m.m. 

Genom att bestämmelser om konsekvensutredningar samlas i en förordning 

blir regleringen mer överskådlig och tillgänglig. Vidare är det positivt att en 

myndighet ges i uppdrag att ansvara för metodutveckling, vägledning och 

utbildning i arbetet med konsekvensutredningar. 

Kravet på att ange konsekvenserna för brottsligheten och det 

brottsbekämpande arbetet 

Polismyndigheten ser risker med att konsekvenserna för brottsbekämpande 

myndigheter och brottsligheten inte längre finns med som ett uttryckligt krav 

att beakta vid framtagandet av betänkanden. Det riskerar att medföra att 

väsentliga konsekvenser av författningsändringar förbises, vilket kan medföra 

risker för såväl samhället som för brottsbekämpande myndigheters verksam-

het.  

 

Polismyndigheten anser att konsekvenserna för brottsligheten och det brotts-

förebyggande arbetet även fortsättningsvis ska beaktas i konsekvensutred-
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ningar i betänkanden. För att säkerställa att dessa frågor inte förbises bör ett 

sådant krav framgå uttryckligen i föreslagen förordning. Mot bakgrund av det 

allvarliga läge som råder när det gäller brottsutvecklingen och de omfattande 

åtgärder som vidtas för att motverka utvecklingen är det av vikt att konse-

kvenser inte missas och att de åtgärder som vidtas samspelar.  

Konsekvenser för Polismyndigheten 

Polismyndigheten bedömer att de förtydliganden som förs fram om vad en 

konsekvensutredning ska innehålla kan komma att leda till en högre kvalitet 

på konsekvensutredningar vid framtagande av föreskrifter.  

 

Som angetts ovan finns en risk med förslaget att ta bort kravet på att 

konsekvenserna för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet alltid 

ska beaktas i konsekvensutredningar i betänkanden. Det innebär att 

väsentliga konsekvenser för brottsligheten och för brottsförebyggande 

verksamhet kan förbises vilket riskerar att medföra negativa konsekvenser för 

Polismyndigheten.  

 

 

Detta yttrande har beslutats av tf. rättschefen Sofie Lindblom. Vid den 

slutliga handläggningen har deltagit juristen Ylva Marsh, föredragande. 

Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats om remissen. 
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