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TCO:s remissyttrande över promemorian 
Bättre konsekvensutredningar, Ds 2022:22 
Fi2022/02452 

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Bättre 
konsekvensutredningar, DS 2022:22, och inkommer härmed med 
följande synpunkter. 

TCO som frekvent är representerat i referensgrupper i statliga 
utredningar på arbetsmarknadens- och arbetslivets områden och 
som regelbundet yttrar sig över remisser på dessa områden 
instämmer i den grundläggande kritik om bristfälliga 
konsekvensutredningar som framkommer i promemorian.  

TCO och TCO:s förbund, däribland Finansförbundet, saknar alltför 
ofta den föreskrivna analys och beskrivning av konsekvenser av olika 
framtagna förslag. Det gäller inte minst sådant som påverkar 
sysselsättningen och som därför enligt 15 § kommittéförordningen 
ska göras. Det saknas ofta även de kostnadsberäkningar som enligt 
14 § samma förordning ska göras avseende bland annat ”andra 
enskilda” som påverkas av kostnaderna eller intäkterna av förslagen. 
Begreppet ”andra enskilda” måste, där det är relevant, regelmässigt 
omfatta anställda/arbetstagare/uppdragstagare, vilket möjligen inte 
alltid är helt tydligt för utredare och andra som det åligger att göra 
konsekvensutredningar. Det bör därför förtydligas så att fler 
kostnadsberäkningar framöver inte bara tar sikte på arbetsgivare och 
företag utan även till exempel på de som utför arbetet.  

TCO har även noterat att många statliga utredningar på 
arbetsmarknadens- och arbetslivets område saknar en genomgång 
och analys av olika utredningsförslag i ljuset av Sveriges 
internationella åtaganden, bland annat avseende ratificerade ILO-
konventioner. ILO-konventionerna, som i många fall slår fast 
enskilda mänskliga rättigheter på arbetslivets område, kan vara en 
viktig aspekt på förslag som läggs fram och de bör därför 
regelmässigt ingå i konsekvensbeskrivningen.  

TCO vill i detta sammanhang betona vikten av att de 
konsekvensutredningar som genomförs har ett samhällsekonomiskt 
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perspektiv och ger en strukturerad och allsidig bedömning av ett 
förslags konsekvenser för samhällets aktörer.  

TCO tillstyrker promemorians förslag om ett nytt regelverk för 
konsekvensutredningar. Det är bra att uppdatera och samla de 
relevanta kraven på sådana konsekvensutredningar på ett ställe. TCO 
vill understryka att en konsekvensutredning bör ha en bred ansats så 
att inga viktiga aspekter och perspektiv saknas i den fortsatta 
beredningen av ett ärende. Även om det i varje enskilt fall bör göras 
en självständig bedömning av vad som är relevant att belysa och 
analysera i en konsekvensutredning finns det ändå ett värde i att 
explicit ange vissa centrala utgångspunkter och huvudintressen som 
man regelmässigt bör utgå från. TCO instämmer i detta sammanhang 
i promemorians förslag att både klimat- och jämställdhetsaspekter är 
sådana centrala utgångspunkter.  

I den nya förordningen bör kraven på en konsekvensutredning kunna 
utformas som en relativt kort, men öppen, lista. Öppen i bemärkelsen 
att även om vissa utgångspunkter anges i författningstexten ska det i 
normalfallet inte anses tillräckligt att endast dessa blir belysta utan 
en bedömning ska göras i varje enskilt fall om några ytterligare 
perspektiv ska tas med i utredningen.  

Med detta sagt anser TCO dock att vissa viktiga aspekter saknas i 
promemorians förslag. TCO föreslår därför följande tillägg till 
förslagets nya förordning: 

• Följande tillägg till förslagets 8 § punkten 1: 
Direkt efter ”enskilda” läggs följande förtydligande till ”såsom 
anställda”.  
Före kommatecknet sist i punkten läggs följande till: ”för till 
exempel arbetsmarknaden och arbetslivet”.  

• Följande tillägg till förslagets 8 § punkten 2: 
Direkt efter ”konkurrenskraft,” läggs till ”för sysselsättningen 
och arbetade timmar”. ”Sysselsättning” bör läggas till 
eftersom det utgör ett synnerligen viktigt samhällsekonomiskt 
perspektiv som bör vara kvar och ”arbetade timmar” bör 
läggas till eftersom det annars finns risk för suboptimering.  
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• En helt ny paragraf ”X §” läggs till som tar sikte på förslagets 
eller beslutets förenlighet med Sveriges åtaganden i relevanta 
ratificerade internationella konventioner, däribland ILO-
konventionerna.  

 

TCO avstår från att yttra sig i promemorians övriga delar. 

 

 

Therese Svanström 

 

 

Lise Donovan 

Ordförande Jurist 
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