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Yttrande över Bättre konsekvensutredningar 
(Ds 2022:22) 
Regeringens diarienummer (Fi2022/02452) 

Skolinspektionen yttrar sig över Bättre konsekvensutredningar (Ds 2022:22). 

Sammanfattning 

Myndigheten lämnar endast kommentarer där vi har särskilda synpunkter.  

Myndigheten ställer sig tveksam till det nya kravet att förvaltningsmyndigheter 
ska redovisa en konsekvensutredning när de ger in förslag om regeländringar 
och att konsekvensutredningen ska vara lika långtgående som när det gäller 
myndighetens egen regelgivning. 

Skolinspektionen vill också  betona att det är viktigt att en konsekvensutredning 
ska stå i proportion till förslagets omfattning och effekter och att ESV tar hänsyn 
till detta i sitt uppdrag att ansvara för metodutveckling, vägledning och utbild-
ning.  

Synpunkter på förslagen 

6.2.3 Förvaltningsmyndigheter ska redovisa en konsekvensutredning när de ger in 
förslag om regeländringar 

Skolinspektionen anser att det inte är rimligt att ställa lika långtgående krav på 
konsekvensutredningar när en myndighet lämnar förslag på regeländringar som 
när det gäller myndighetens egen regelgivning.  

Det finns situationer då en myndighet snabbt kan behöva lämna ett förslag till 
regeringen på en övergripande nivå för att visa på ett problem, för att rege-
ringen ska ha kunskap om och kunna ta ställning till ett visst förhållande.  

Vidare finns en risk för att en myndighet inte har möjlighet att helt kunna över-
blicka samtliga konsekvenser med hänsyn till att dess kompetens och resurser  
främst är ämnad för myndighetens kärnuppdrag. 
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Skolinspektionen menar även att det kan finnas en risk för att myndigheter kan 
komma att avstå från att lämna in förslag till behövliga regeländringar utan nå-
got föregående uppdrag om det ställs allt för stora krav redan i ett mycket tidigt 
skede.  

6.3.1 Flera av konsekvensutredningsförordningens krav ska fortsätta gälla 

Skolinspektionen vill understryka vikten av att konsekvensutredningar ska stå i 
proportion till förslagets eller beslutets omfattning och effekter. Skolinspekt-
ionen är därför positiv till förslaget att Konsekvensutredningsförordningens be-
stämmelse om att konsekvenser ska utredas i den omfattning som behövs i det 
enskilda fallet bör föras över till konsekvensförordningen.  

6.5.1 Ekonomistyrningsverket ska ansvara för konsekvensutredningar 

Skolinspektionen är positiv till att Ekonomistyrningsverket (ESV) får uppdraget 
att ansvara för metodutveckling, vägledning och utbildning. Skolinspektionen vill 
dock framhålla vikten av att ESV i sitt uppdrag beaktar bestämmelserna att kon-
sekvensutredningar ska stå i proportion till förslagets eller beslutets omfattning 
och effekter.  

 

Stabschef Torun Rudin, chefsjurist Klara Cederlund samt jurist Helena Boson har 
deltagit i den slutliga handläggningen. 

 

beslutsfattare Helén Ängmo, generaldirektör 

föredragande Camilla Hangård, utredare 
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