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Konsekvensanalyser i tjänsteskrivelser
Förslag till beslut
Konsekvenser för företagens villkor läggs till som obligatorisk rubrik i Värmdö
kommuns mall för tjänsteskrivelser.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Värmdö kommun har en fast mall för tjänsteskrivelser som ska användas när ett
underlag skrivs fram för politiskt beslut. Mallen syftar till att säkerställa att ett ärende
blir allsidigt belyst samt till att skapa en igenkänning inom kommunens
ärendeberedning.
I mallen för tjänsteskrivelser finns följande fasta rubriker:
 Förslag till beslut
 Beslutsnivå
 Bedömning med obligatoriska underrubriker med konsekvensanalyser avseende
ekonomi, miljö, medborgare samt barn.

Ärendebeskrivning
Värmdö kommun har en fast mall som ska användas för tjänsteskrivelser. Under
rubriken Bedömning finns i dagsläget fyra obligatoriska underrubriker, för att säkerställa
att en konsekvensanalys alltid genomförs av ett besluts konsekvenser för ekonomi,
miljö, medborgare samt barn. Det föreslås nu att ytterligare en obligatorisk underrubrik
till Bedömning införs i tjänsteskrivelser; konsekvenser för företagens villkor.

Bedömning
Det föreslås att konsekvensanalyser för företagens villkor ska läggas till som
obligatorisk rubrik i kommunens mall för tjänsteskrivelser. Tillägget syftar till att
säkerställa att företagens villkor alltid ska belysas när kommunen fattar ett beslut.
Ekonomiska konsekvenser

En ändring av kommunens mall för tjänsteskrivelser medför en mindre kostnad,
uppskattningsvis cirka 50 tkr. Kostnaden avser konsultarvode för att genomföra
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föreslagen förändring i Microsoft Word samt för att lägga till den nya mallen i
kommunens digitala ärende- och dokumenthanteringssystem. Kostnaden hanteras inom
ram för kommunstyrelsen.
Konsekvenser för miljön

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.
Konsekvenser för medborgarna

Ärendet bedöms ha positiva konsekvenser för medborgarna då det syftar till att bredda
de konsekvensanalyser som genomförs av de politiska beslut som förslås fattas av
kommunen.
Konsekvenser för barn
Ärendet bedöms inte medföra några särskilda konsekvenser för barn.
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