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Yttrande över promemorian Bättre 

konsekvensutredningar (Ds 2022:22) 
 

 

Statens historiska museer (SHM) har getts möjlighet att lämna synpunkter på 

promemorian Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22) och lämnar härmed 

sitt yttrande. 

 

 

Synpunkter 

SHM sett positivt på förslagen i promemorian, men anser har synpunkter som 

rör tillämpningen av den föreslagna konsekvensförordningen. 
 

6.2.3 Förvaltningsmyndigheter ska redovisa en konsekvensutredning när de 

ger in förslag om regeländringar  
 

Det är oklart om myndigheternas budgetunderlag har ingått i analysen. 

Utredningen nämner endast myndigheters utfärdande av föreskrifter och 

allmänna råd samt förslag som lämnas i regeringsuppdrag och på eget initiativ 

(s. 110). Det behöver klarläggas om konsekvensförordningen även bör tillämpas 

när myndigheter lämnar förslag enligt 9 kap. 2 § Förordning (2000:605) om 

årsredovisning och budgetunderlag. Enligt förordningen ska myndigheterna 

pröva ändamålsenligheten i de regler som styr verksamheten. Om myndighetens 

förslag förutsätter ändringar i en författning ska förslag till ändring redovisas. 

 

Om konsekvensförordningen avses gälla även budgetunderlagen kommer fler 

myndigheter än dem utredningen räknar med att behöva göra 

konsekvensutredningar (s. 111). Till detta kommer arbetet i Regeringskansliet 

att hantera utredningarna.  

 

SHM delar uppfattningen att det bör utredas om konsekvensförordningen även 

ska tillämpas i Regeringskansliets arbete (s. 83). Konsekvensutredningar bör 

kunna komma i fråga som beslutsunderlag i alla myndigheters verksamhet. 
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8.1.1 Förslagens konsekvenser 

Konsekvenser för statliga förvaltningsmyndigheter 

Utredningen bedömer att förslagen bör kunna rymmas inom myndigheternas 

befintliga anslag samt att de myndigheter som de främst omfattar redan har 

upparbetade rutiner, kunskap och kompetens för att ta fram 

konsekvensutredningar. 

 

SHM vill framhålla att konsekvensutredningar förutsätter ekonomiska resurser, 

kunskap och kompetens. Att ta fram konsekvensutredningar kommer att bli 

krävande, även om stöd utvecklas enligt utredningens förslag. Också små 

myndigheter lämnar förslag till regeländringar och får uppdrag från regeringen 

där uppgiften ingår eller där det blir relevant. Regeringen behöver, när den ger 

uppdrag, beakta varje enskild myndighets förutsättning att genomföra 

konsekvensutredningar. Anslagstilldelningen och tiden för uppdraget kan 

behöva anpassas. Genomförs promemorians förlag blir konsekvensutredningar 

en tillkommande, tvingande uppgift. 

 

 

Beslut 

Beslut i detta ärende har fattats av överintendenten Magnus Hagberg efter 

föredragning av utredaren Jan Turtinen. 

 

 

 

Magnus Hagberg  

Överintendent 

   Jan Turtinen  

Utredare 
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