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Kommunstyrelsens beslut 

1. Förslag till yttrande enligt tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 kring
föreslagna ändringar i Promemoria Ds 2022/22 antas.

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har getts möjlighet att besvara promemorian Bättre 
konsekvensutredningar. 

Varje år tar kommitteer, särskilda utredare, Regeringskansliet och andra statliga 
förvaltningsmyndigheter fram ett stort antal konsekvensutredningar inför beslut 
och förslag om lagar och regler. Syftet med konsekvensutredningar är bland 
annat att så långt som möjligt försäkra sig om att en åtgärd som övervägs 
verkligen behövs, att den löser det aktuella problemet samt att ge ett allsidigt 
underlag för bedömningen av de konsekvenser, t.ex. sociala, ekonomiska och 
miljömässiga, som åtgärden kan medföra. 

I promemorian föreslås en ny förordning om konsekvensutredning 
(konsekvensförordningen) där bestämmelser om konsekvensutredningar 
samlas. Konsekvensförordningen föreslås, i likhet med nu gällande regler, 
uppställa krav på att en konsekvensutredning ska redovisas när statliga 
förvaltningsmyndigheter under regeringen beslutar om föreskrifter eller 
allmänna råd. Kravet innebär att konsekvensutredningar ska tas fram tidigare i 
regelgivnings- och beslutsprocesser än i dag, när förutsättningarna att göra 
strategiska val är som störst, vilket stärker förutsättningarna för att utforma 
ändamålsenliga åtgärder. Det tydliggörs också att konsekvensutredningar ska 
utgå från ett helhetsperspektiv, där konsekvenser för samhällets aktörer 
beskrivs och beräknas. 

Vidare föreslås att Ekonomistyrningsverket (ESV) får i uppgift att koordinera 
metodutveckling, vägledning och utbildning när det gäller 
konsekvensutredningar. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Arbetsutskottet föreslog 2022-11-15, § 81, kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Förslag till yttrande enligt 
tjänsteskrivelse daterad 2022-10-26 kring föreslagna ändringar i Promemoria 
Os 2022/22 antas. 

Vid sammanträdet lämnas en redogörelse av utvecklingschef Hanna Astrand. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2022-11-15, § 81 
Promemoria - Bättre konsekvensutredningar Ds 2022/22 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-26 

Utdragsbestyrkande 
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