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Uppdrag att ta fram en digital handledning för konsekvens- 
utredningar vid regelgivning 

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i enlighet med vad som anges under 
rubriken Närmare om uppdraget ta fram en digital handledning för 
konsekvensutredningar vid regelgivning. Handledningen ska kunna fungera 
som ett hjälpmedel vid regelgivning och ska avse frågor om hur 
företagsekonomiska, miljömässiga, sociala och andra relevanta 
samhällsekonomiska konsekvenser kan belysas på ett heltäckande sätt.  
 
I uppdraget ingår också att aktivt informera om den handledning som tas 
fram samt att anordna utbildningstillfällen.  
 
Vid genomförandet av uppdraget ska Tillväxtverket samverka med Natur-
vårdsverket, Folkhälsomyndigheten och andra relevanta myndigheter samt 
samråda med Ekonomistyrningsverket och Regelrådet.  
 
Tillväxtverket ska hålla en löpande dialog med Regeringskansliet (Närings-
departementet) under uppdragets genomförande. Uppdraget ska slut-
redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 
september 2017. 

Närmare om uppdraget 
Tillväxtverket ska ta fram en digital handledning som behandlar frågor om 
de konsekvenser som enligt förordningen (2007:1244) om konsekvens-
utredning vid regelgivning ska belysas i en konsekvensutredning vid regel-
givning. Uppdragets syfte är att bidra till att konsekvensutredningarnas 
kvalitet generellt sett ökar och avsikten är att handledningen ska kunna 
användas av regelgivare på myndigheter och departement samt av kom-
mittéer som ett hjälpmedel för att säkerställa att alla relevanta perspektiv blir 
belysta när en konsekvensutredning ska tas fram. 
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Handledningen ska på ett lättöverskådligt sätt ge regelgivare konkret stöd i 
hur företagsekonomiska, miljömässiga, sociala och andra relevanta samhälls-
ekonomiska konsekvenser i det beskrivna syftet kan belysas i en konsekvens-
utredning samt hur en beskrivning kan göras av effekterna om en reglering 
inte kommer till stånd. Arbetet med att ta fram handledningen ska ta sin 
utgångspunkt i en nulägesanalys.  
 
När det gäller företagsekonomiska konsekvenser ska påverkan på företagens 
kostnader och konkurrensförhållanden lyftas fram särskilt i handledningen 
då dessa delar ofta behandlas på ett otillräckligt sätt i konsekvensutredningar. 
När det gäller de miljömässiga konsekvenserna ska såväl klimat som andra 
miljöaspekter belysas. Handledningen ska ange hur konsekvenser för jäm-
ställdheten mellan kvinnor och män kan beaktas och redovisas. Vad gäller 
sociala konsekvenser i övrigt är det viktigt att handledningen omfattar den 
bredd av aspekter som ska beaktas och hur detta kan göras. Det handlar 
bland annat om konsekvenser för jämlikhet, tillgänglighet och hälsa. 
 
I uppdraget ingår även att ta fram andra konkreta förslag till hur 
konsekvensutredningarnas kvalitet generellt sett kan ökas. 

Bakgrund 
Att förenkla för företagen fortsätter att vara centralt i regeringens arbete med 
att skapa bättre förutsättningar för fler och växande företag. Det är även i 
övrigt viktigt att lagar och andra bindande regler är ändamålsenligt ut-
formade. För att en regelgivare ska kunna ta ställning till vilka effekter ett 
förslag till nya eller ändrade regler kan få, krävs att förslagens konsekvenser 
utreds. Genom att förväntade effekter blir belysta på ett tydligt sätt i en 
konsekvensutredning förbättras förutsättningarna att skapa mer ändamåls-
enliga regler där konsekvenserna för såväl ekonomiska faktorer, miljö och 
sociala frågor har beaktats. Regelrådet har konstaterat att det förekommer 
brister vid genomförandet av konsekvensutredningar, bl.a. i fråga om 
utredningarnas innehåll. 
 
Slutsatser av Regelrådets granskning visar att mer än hälften av de 
konsekvensutredningar som granskats har bristfällig kvalitet. Vidare anser 
rådet att det är av stor vikt att idéutveckling sker och att åtgärder vidtas för 
att höja konsekvensutredningarnas kvalitet.  
 
Enligt förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning ska 
Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket svara för metodutveckling, 
rådgivning och utbildning med anledning av ovan nämnda förordning. 
Tillväxtverket ska ha ett samordnande ansvar för arbetet. 
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Skälen för regeringens beslut 
En konsekvensutredning är en del av beslutsunderlaget vid regelgivning. 
Därför är det av största vikt att det i varje ärende om regelgivning finns en 
fullgod redogörelse av vilka konsekvenser en ny eller ändrad regel får ur 
såväl ett företagsekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv samt att 
andra relevanta samhällsekonomiska konsekvenser blir belysta. 
 
Regelrådet har till uppgift att allmänt granska konsekvensutredningarnas 
kvalitet. Rådet konstaterade i sin årsrapport för 2015 att färre än hälften av 
de konsekvensutredningar som Regelrådet granskat uppnår en godtagbar 
kvalitet. Som ett led i arbetet att generellt öka konsekvensutredningarnas 
kvalitet ges Tillväxtverket rubricerat uppdrag.   
 
Vidare har Regelrådet i sin årsrapport för 2015 konstaterat att arbetet 
framöver särskilt bör inriktas mot förbättrade analyser av effekter på 
kostnader för företagen samt konkurrensförhållanden.  
 
Det är också centralt att regler utformas så att kostnader minimeras för 
statliga myndigheter och andra aktörer. Detta konstateras exempelvis av 
Statskontoret i rapporten 2016:19 Mer tid till kärnverksamheten.  
 
Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av 
Agenda 2030. Agendans mål är integrerade och odelbara och balanserar de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling, dvs. de ekonomiska, sociala och 
miljömässiga. Bättre konsekvensutredningar som beaktar alla tre 
dimensionerna är en förutsättning för att Sverige ska kunna genomföra 
Agenda 2030.    
 
Regeringen anser att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärds-
länder och att miljömålen ska nås. Sveriges konkurrenskraft stärks av om-
ställningen till ett hållbart samhälle. Även goda och rättvisa arbetsvillkor 
samt en bra arbetsmiljö är fortsatt framgångsfaktorer för att Sverige ska 
kunna konkurrera som en stark och hållbar nation. 
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På regeringens vägnar 

  

Mikael Damberg  

 Henrik Tegehed 
 
 

 

 

Kopia till 
 
Statsrådsberedningen/SAM 
Justitiedepartementet/L6 
Socialdepartementet/FS, JÄM och SAM 
Finansdepartementet/BA, E2 och SFÖ 
Miljö- och energidepartementet/KL och MM 
Näringsdepartementet/RS 
Ekonomistyrningsverket 
Folkhälsomyndigheten 
Naturvårdsverket 
Regelrådet 
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