Regeringens skrivelse
2015/16:75
Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen

Skr.
2015/16:75

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 17 mars 2016
Stefan Löfven
Kristina Persson
(Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder
regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som
meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar
huvudsakligen regeringsbeslut under tiden 1 januari–31 december 2015.
Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande
författningar.
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1

Inledning

Sedan 1961 lämnar regeringen redogörelser till riksdagen för vilka
åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens olika
beslut, senast i skr. 2014/15:75. Redogörelsen är knuten till de skrivelser
där riksdagen meddelar regeringen sina beslut. Redogörelsen tar upp
samtliga riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret som är ställda
till regeringen och äldre riksdagsskrivelser som inte tidigare har rapporterats som slutbehandlade av regeringen.
Utöver själva redogörelsen för riksdagsskrivelsernas behandling
lämnar regeringen en redovisning av regelbeståndet och regelregistreringen.
Utformningen av skrivelsen
Redogörelsen för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
avser huvudsakligen sådana åtgärder som vidtagits under tiden 1 januari–
31 december 2015 (avsnitt 2). För att underlätta för riksdagsutskotten att
få en så aktuell bild som möjligt vid sitt utvärderings- och
uppföljningsarbete, har redovisningen fått omfatta även vissa regeringsbeslut från tiden efter den egentliga redovisningsperiodens utgång. Detta
förfarande används främst om riksdagsskrivelserna därigenom kunnat
rapporteras som slutbehandlade.
Liksom tidigare är redogörelsen uppställd departementsvis, som regel
efter det departement riksdagsskrivelsen har ställts till. En sådan princip
kan dock inte upprätthållas fullt ut. Vissa departement har upphört, andra
har tillkommit eller ändrat namn. Även med i övrigt bibehållen departementsorganisation har ärendegrupper vid flera tillfällen flyttats mellan
olika departements verksamhetsområden. I sådana fall redovisas riksdagsskrivelserna under de departement som numera är ansvariga för
beredningen av sakfrågorna enligt uppdelningen i bilagan till förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet.
Inom varje departements område grupperas materialet i två huvudavsnitt, först de äldre riksmötena, därefter de nyare riksmötena 2013/14,
2014/15 och det nu pågående riksmötet 2015/16 fram till årsskiftet.
Redovisningen omfattar samtliga riksdagsskrivelser som ställts till
regeringen fr.o.m. nr 97 från 2014/15 t.o.m. nr 123 från 2015/16.
Redovisningen omfattar dessutom de riksdagsskrivelser från tidigare
riksmöten som inte tidigare har redovisats som slutbehandlade. Vid
utvärderingen och uppföljningen av riksdagens beslut är regeringens
åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivanden till regeringen
av särskilt intresse. De moment i utskottsbetänkandena som innehåller
sådana tillkännagivanden utmärks i redovisningen med en asterisk (*).
De departementsvisa avsnitten kompletteras med två register. Ett är
kronologiskt uppställt och innehåller hänvisningar om var i redogörelsen
varje riksdagsskrivelse finns samt uppgifter om vilket riksdagsutskott
som berett ärendet och om regeringen har slutbehandlat skrivelsen eller
inte (avsnitt 3). I det andra registret, som innehåller samma sakuppgifter,
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är riksdagsskrivelserna grupperade efter det utskott där ärendena beretts
(avsnitt 4).
Ett viktigt inslag i redogörelsen för behandlingen av riksdagsskrivelserna är lagstiftningsärendena och regeringens utfärdande av lagar eller
beslut om förordningar. Många av förordningarna är samtidigt grunden
för en omfattande normgivning på myndighetsnivå. Därför lämnas även
en aktuell redovisning av regelbeståndet och registreringen av regler
(avsnitt 5).
Negativa tillkännagivanden
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Under riksmötet 2014/15 har det lämnats flera tillkännagivanden till
regeringen som innebär att regeringen bör avstå från att vidta åtgärder
(t.ex. p. S 25 rskr. 2014/15:125, p. S 33 rskr. 2014/15:267, p. Fi 56 rskr.
2014/15:268 och p. N 37 rskr. 2014/15:86). Sådana tillkännagivanden
kallas ibland för negativa tillkännagivanden. Tillkännagivanden med
denna innebörd har tidigare inte förekommit i någon större utsträckning.
Frågan om negativa tillkännagivanden har uppmärksammats av
konstitutionsutskottet i ett granskningsärende under våren 2015.
Konstitutionsutskottet ansåg att det fanns anledning för utskottet att i ett
annat sammanhang ta upp frågeställningar när det gäller tillkännagivanden av olika slag och hanteringen av dessa (bet. 2014/15:KU20
s. 79). Regeringen vill för sin del framhålla följande.
Det kan inledningsvis konstateras att det visserligen inte finns någon
konstitutionell skyldighet för regeringen att följa ett tillkännagivande
från riksdagen, dvs. tillkännagivanden är inte rättsligt bindande. Den
konstitutionella praxis som har vuxit fram i fråga om tillkännagivanden
innebär dock att utgångspunkten bör vara att regeringen tillgodoser ett
tillkännagivande. Men om regeringen inte delar riksdagens mening i en
fråga och inte har för avsikt att tillgodose riksdagens önskemål, bör den
underrätta riksdagen om detta inom den eventuella tidsgräns som angetts
i tillkännagivandet. Även skälen till varför regeringen inte har tillgodosett tillkännagivandet bör redovisas.
Ett tillkännagivande som innebär att regeringen inte ska utreda eller
lämna förslag i en viss fråga kan uppfattas som att riksdagen försöker
begränsa regeringens styrande funktion (jfr 1 kap. 6 § regeringsformen).
Enligt regeringens mening är redan risken för detta olycklig. Ett sådant
tillkännagivande kan också ifrågasättas utifrån bestämmelserna i 4 kap.
4 § regeringsformen som föreskriver att regeringen får väcka förslag i
fråga om allt som kan komma under riksdagens prövning, om inte annat
anges i regeringsformen.
När det gäller frågan om något bör utredas eller inte brukar det
framhållas att regeringen förfogar över kommittéväsendet. Detta är en
förutsättning för att regeringen ska kunna ta fram förslag som är beredda
enligt 7 kap. 2 § regeringsformen och därigenom fullfölja sin styrande
funktion och lämna förslag till riksdagen. Det kan visserligen framstå
som obehövligt att utreda en fråga om det står klart att regeringen inte
har parlamentariskt stöd för ett visst förslag. Även om en regering inte
har parlamentariskt stöd för ett förslag kan det dock ha ett värde att
utreda frågan i ett vidare perspektiv och därigenom få den allsidigt
belyst. Detta kan i sin tur leda fram till ett förslag som kan godtas av en

majoritet i riksdagen (jfr bet. 2014/15:KU20, bilaga B, s. 11). Mot denna Skr. 2015/16:75
bakgrund bör regeringens utrymme att utreda en viss fråga lämnas orört.
Vad därefter beträffar regeringens möjligheter att lämna förslag, kan
det noteras att en av regeringens grundlagsreglerade funktioner är just att
väcka förslag i riksdagen. Förutom att riksdagen genom ett tillkännagivande med innebörden att regeringen inte ska lämna förslag i ett visst
hänseende kan sägas begränsa den funktionen, skapar detta osäkerhet om
hur länge en sådan begränsning gäller – ett riksmöte, en mandatperiod,
eller till dess att riksdagen beslutar något annat?
Sammanfattningsvis anser regeringen att den – till skillnad från vad
som i övrigt gäller enligt konstitutionell praxis – inte ska behöva ha som
utgångspunkt att tillgodose ett tillkännagivande om att inte utreda en viss
fråga eller inte lämna ett visst förslag till riksdagen. Naturligtvis står det
dock regeringen fritt att ändå följa ett sådant tillkännagivande.
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Redogörelse

2.1

Statsrådsberedningen

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
1. Rskr. 2013/14:256
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Skr. 2013/14:115, bet. 2013/14:UU10
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. SB 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13, reservation 28 om kollektivavtal*: Riksdagen har tillkännagett
som sin mening att alla försök från EU-kommissionen att lägga sig i
lönebildningen ska avvisas och att regelverket som omger kollektivavtalen måste bli starkare. Regeringen beslutade den 27 november 2014
om tilläggsdirektiv (dir. 2014:149) som innebar att Utstationeringskommittén (A 2012:03) fick ett utvidgat uppdrag att överväga vilka
lagändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att stärka
kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer och utarbeta
nödvändiga författningsförslag (se vidare under p. A 5 2010/11:299).
Utstationeringskommittén överlämnade sitt betänkande Översyn av lex
Laval (SOU 2015:83) den 30 september 2015. Betänkandet har
remitterats. Remisstiden löpte ut den 4 februari 2016. Momentet är inte
slutbehandlat.
Riksmötet 2014/15
2. Rskr. 2014/15:191
Kommittéberättelse 2015
Skr. 2014/15:103, bet. 2014/15:KU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 4 juni 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
3. Rskr. 2014/15:208
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Skr. 2014/15:65, bet. 2014/15:UU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 oktober 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
4. Rskr. 2014/15:235
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
Skr. 2014/15:75, bet. 2014/15:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 december 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
5. Rskr. 2014/15:253
Granskningsbetänkande
Bet. 2014/15:KU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 december 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2015/16
6. Rskr. 2015/16:59
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om anslag m.m. för 2016 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
p. n) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 10 december
2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Regeringskansliet (anslag 4:1), Svensk författningssamling (anslag 6:4)
och Svenska institutet för europapolitiska studier (anslag 9:1).
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2.2

Justitiedepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 2001/02
1. Rskr. 2001/02:233
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet
Prop. 2001/02:74, mot. 2001/02:K51, bet. 2001/02:KU21
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 66), 2003/04:75 (p. Ju 38),
2004/05:75 (p. Ju 26), 2005/06:75 (p. Ju 16), 2006/07:75 (p. Ju 13),
2007/08:75 (p. Ju 10), 2008/09:75 (p. Ju 8), 2009/10:75 (p. Ju 7),
2010/11:75 (p. Ju 4), 2011/12:75 (p. Ju 3), 2012/13:75 (p. Ju 2),
2013/14:75 (p. Ju 1) och 2014/15:75 (p. Ju 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som sker
med hjälp av elektromagnetiska vågor*: Yttrandefrihetskommittén, som
bl.a. hade i uppdrag att överväga om man i längden bör behålla en
teknikberoende grundlagsreglering av tryck- och yttrandefriheten,
överlämnade 2012 sitt slutbetänkande, En översyn av tryck- och
yttrandefriheten (SOU 2012:55). Delar av betänkandet har lett till en
proposition (prop. 2013/14:47). Regeringen tillsatte under 2014 en ny
parlamentariskt sammansatt kommitté (dir. 2014:97) som bl.a. har i
uppdrag att vidare utreda vissa av de frågor som Yttrandefrihetskommittén har övervägt. Kommitténs uppdrag omfattar bl.a. det som
tillkännagivandet avser. Kommittén, som har antagit namnet Mediegrundlagskommittén, ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 september
2016. Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2004/05
2. Rskr. 2004/05:153
Statlig förvaltning, m.m.
Mot. 2004/05:K410 m.fl., bet. 2004/05:KU14
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 32), 2006/07:75 (p. Ju 18),
2007/08:75 (p. Ju 14), 2008/09:75 (p. Ju 10), 2009/10:75 (p. Ju 9),
2010/11:75 (p. Ju 5), 2011/12:75 (p. Ju 4), 2012/13:75 (p. Ju 3),
2013/14:75 (p. Ju 2) och 2014/15:75 (p. Ju 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 (res. 4) om dröjsmål hos myndigheter*: I svensk praxis har det
under flera år utvecklats en rätt till skadestånd för enskilda vid överträdelser av Europakonventionen. Det kan t.ex. vara fråga om kränkningar av rätten till en rättegång inom skälig tid. Europadomstolen anser
numera att denna möjlighet till ersättning är så etablerad i svensk rätt att
den kan utgöra ett effektivt rättsmedel som gottgör en överträdelse av
Europakonventionen. Vidare har Förvaltningslagsutredningen sett över
bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämnat förslag till en
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ny lag (SOU 2010:29). I betänkandet behandlas bl.a. frågan om vilka
åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med alltför långa
handläggningstider hos myndigheterna. Betänkandet har remissbehandlats. Arbete pågår med en lagrådsremiss om en ny förvaltningslag, där
denna fråga kommer att ingå. Det är ett omfattande och komplext
lagstiftningsärende. Avsikten är att en proposition ska kunna överlämnas
till riksdagen under 2016. Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2005/06
3. Rskr. 2005/06:190
Genomförande av EG-direktiv om rätt till familjeåterförening samt vissa
frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening
Mot. 2005/06:Sf373, A370, Sf22 och Sf251, bet. 2005/06:SfU8
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 45), 2007/08:75 (p. Ju 27),
2008/09:75 (p. Ju 21), 2009/10:75 (p. Ju 15), 2010/11:75 (p. Ju 11),
2011/12:75 (p. Ju 9), 2012/13:75 (p. Ju 8), 2013/14:75 (p. Ju 6) och
2014/15:75 (p. Ju 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om misshandlade kvinnor*: Migrationsverket rapporterar
månadsvis statistik avseende tillämpningen av bestämmelsen om fortsatt
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen
(2005:716). Enligt Migrationsverkets statistik beviljas fortsatt uppehållstillstånd i en majoritet av de ärenden där bestämmelsen åberopas. Frågan
behandlades även i Utredningen om kvinnor som utsätts för våld efter att
ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning
(U 2011:02), vars betänkande Kvinnor och barn i rättens gränsland (SOU
2012:45) överlämnandes i juni 2012. Betänkandet har remissbehandlats
och beretts i Regeringskansliet. När det gäller betänkandets förslag på
förebyggande informationsinsatser gavs Migrationsverket i regleringsbrev för 2013 i uppdrag att genom de svenska utlandsmyndigheterna ge
sökande av uppehållstillstånd på grund av anknytning, tydlig information
om reglerna med uppskjuten invandringsprövning och dess konsekvenser. Beslut om uppdrag att kartlägga tillämpningen av 5 kap. 16 § tredje
stycket 2 utlänningslagen fattades den 17 februari 2014. Uppdraget
(Ju 2014:B) redovisades den 31 oktober 2014 i promemorian Fortsatt
uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller allvarlig
kränkning – En kartläggning av tillämpningen (Ds 2014:38). Enligt
promemorian överensstämmer Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas tillämpning i huvudsak med bestämmelsens utformning,
uttalanden i förarbetena och praxis. I majoriteten av ärendena i kartläggningen har sökanden beviljats uppehållstillstånd med stöd av bestämmelsen. Regeringen avser att lägga skrivelsen till handlingarna. Momentet är inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2008/09
4. Rskr. 2008/09:176
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av
direktiv 2004/48/EG
Bet. 2008/09:NU11
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Ju 24), 2010/11:75 (p. Ju 18),
2011/12:75 (p. Ju 14), 2012/13:75 (p. Ju 12), 2013/14:75 (p. Ju 9) och
2014/15:75 (p. Ju 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om utvärdering*: Den 23 juli 2009 beslutade regeringen att
tillsätta en särskild utredare med uppdrag att redovisa och utvärdera
tillämpningen av vissa av de nya bestämmelserna när det gäller intrång
som begås via Internet eller andra elektroniska kommunikationstjänster
(dir. 2009:68, Ju 2009:14). Bestämmelserna som skulle utvärderas var
dels de om att vissa aktörer kan åläggas att lämna information om
intrångsgörande varor och tjänsters ursprung och distributionsnät (s.k.
informationsföreläggande), dels de om att den som har begått eller
medverkat till ett intrång kan åläggas att bekosta lämpliga åtgärder för att
sprida information om domen i målet. I augusti 2012 redovisade
utredningen uppdraget i betänkandet Utvärdering av IPRED-lagstiftningen (SOU 2012:51). Vid ett möte med näringsutskottet den 21 maj
2013 informerades det om utredarens slutsatser. Den 30 januari 2014
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Riksdagen har emellertid inte ansett tillkännagivandet som slutbehandlat.
Regeringen avser därför att redovisa resultatet av utvärderingen under
våren 2016. Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2010/11
5. Rskr. 2010/11:203
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken m.m.
Mot. 2010/11:So5, bet. 2010/11:SoU8
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. So 20), 2012/13:75 (p. Ju 18),
2013/14:75 (p. Ju 12) och 2014/15:75 (p. Ju 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 19 om eftersupning*: Riksdagsskrivelsen överlämnades till
Justitiedepartementet från Socialdepartementet den 20 april 2012. Den
9 juli 2012 beslutade justitieministern att ge en utredare i uppdrag att
överväga lagstiftning om eftersupning (Ju 2012:I). Utredaren överlämnade i maj 2013 promemorian Straffansvar för eftersupning
(Ds 2013:28). I promemorian görs bedömningen att något straffansvar
för eftersupning inte bör införas. Det huvudsakliga skälet för den bedömningen är att ett straffansvar för eftersupning är oförenligt med den
grundläggande straffrättsliga principen om att det inte är straffbart att
dölja egen brottslighet. Ytterligare skäl är att det bedöms vara tveksamt
om en kriminalisering skulle vara förenlig med den europeiska kon-
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ventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (Europakonventionen) och att en kriminalisering inte heller
skulle öka trafiksäkerheten. Promemorian har remitterats och majoriteten
av de remissinstanser som har yttrat sig har tillstyrkt eller inte haft några
invändningar mot bedömningen i promemorian. Regeringen överväger
därför att lägga skrivelsen till handlingarna.
6. Rskr. 2010/11:208
Ändringar i skuldsaneringslagen m.m.
Mot. 2010/11:C4, C203 och C216, bet. 2010/11:CU9
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 28), 2012/13:75 (p. Ju 19),
2013/14:75 (p. Ju 13) och 2014/15:75 (p. Ju 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om insolvensprognosen vid skuldsanering*: Den 12 april 2012
beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över bl.a.
insolvensprognosen vid skuldsanering och föreslå åtgärder som förbättrar
möjligheten för den som har rätt till skuldsanering att också få det (dir.
2012:30). Utredningen redovisade sitt uppdrag i oktober 2013
(SOU 2013:72). Den 10 december 2015 beslutade regeringen lagrådsremissen Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta att
starta om på nytt. Regeringen avser att överlämna en proposition till
riksdagen under våren 2016. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 4 om överskuldsättning*: Den 12 april 2012 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå en strategi för att
motverka överskuldsättning (dir. 2012:31, dir. 2013:84). Utredningen
redovisade sitt uppdrag i november 2013 i betänkandet Överskuldsättning i kreditsamhället? (SOU 2013:78). Betänkandet har remissbehandlats. I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 18
s. 59 f.) presenterade regeringen en strategi för att motverka överskuldsättning. Strategin innehåller konkreta åtgärder som syftar till att
dels motverka att enskilda får ekonomiska problem, dels hjälpa dem som
fått problem med skulder att förbättra sin ekonomiska situation. Särskild
hänsyn ska tas till barn och unga. Momentet är slutbehandlat.
7. Rskr. 2010/11:213
Samhällets krisberedskap
Mot. 2010/11:Fö204 och 2010/11:Fö207, bet. 2010/11:FöU2
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fö 7), 2012/13:75 (p. Fö 4),
2013/14:75 (p. Fö 1) och 2014/15:75 (p. Ju 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om angelägenheten av en översyn av rekryteringsfrågan avseende deltidsbrandmän*: Mot bakgrund av faktorer som försämrad
ersättning, bristande försäkringsskydd, förändringar i a-kassan gällande
deltidsarbete och de generella förändringarna på arbetsmarknaden, är det
angeläget att en översyn av rekryteringsfrågan gällande deltidsbrandmän
genomförs för att ta fram förslag på åtgärder som kan falla på statsmakterna att vidta.
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Samhällsutvecklingen i stort och de demografiska förhållandena såsom Skr. 2015/16:75
en ökande urbanisering, mer omfattande arbetspendling och en allt äldre
befolkning är generella faktorer som enligt regeringen försvårar
rekryteringen av deltidsanställda brandmän. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har i detta sammanhang lyft fram att även dagens regelverk för
arbetslöshetsersättning vid deltidsarbete och sjukersättning med anledning av personskador som uppstått i räddningstjänstverksamheten utgör
hinder för kommunerna att rekrytera deltidsanställda brandmän. Många
kommuner har framhållit att de sedan flera år har stora svårigheter med
att rekrytera deltidsanställda brandmän.
Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet
(dir. 2010:48 och dir. 2012:90) lämnade den 2 mars 2015 slutbetänkandet
Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). Kommittén har bl.a.
sett över frågor rörande de allmänna försäkringarna vid sjukdom och
arbetslöshet, bl.a. avseende arbetsgivarens skyldighet vid sjukskrivning
och begränsningsregeln för rätten till ersättning vid deltidsarbetslöshet.
Kommittén har inte lämnat några förslag i den del som avser reglerna om
arbetsgivarens skyldigheter vid sjukskrivning. Däremot har kommittén
lämnat förslag om utökad rätt till ersättning vid deltidsarbetslöshet.
Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande inom
Regeringskansliet. Regeringen aviserade i den senaste budgetpropositionen (utgiftsområde 14, s. 38) att den avser att se över delar av
arbetslöshetsförsäkringen. Frågan om arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet kommer att omfattas av det arbetet.
Enligt regeringen är det nödvändigt att kommunernas arbete med att
rekrytera och organisera räddningstjänsten med deltidsanställda brandmän utvecklas. MSB har över tid vidtagit ett antal åtgärder för att stödja
kommunerna i detta arbete. MSB redovisade på uppdrag av regeringen i
april 2014 rapporten Deltidsanställda brandmän och stärkt samverkan
mellan s.k. blåljusmyndigheter (Fö2014/847/SSK). Av rapporten framgår
att myndigheten utöver myndighetens utbildningsverksamhet har
genomfört en rad åtgärder för att stödja kommunerna och inom ramen för
det bl.a. tagit fram omfattande informationsmaterial och en internetbaserad utbildningsplattform.
MSB har vidare i april 2015 i samverkan med SKL inrättat en
arbetsgrupp med fokus på rekrytering av deltidsanställda brandmän.
Dessutom genomför MSB för närvarande en egeninitierad översyn av
utbildningsverksamheten för räddningstjänstpersonal. Översynen syftar
bl.a. till att möta behovet av ökad flexibilitet och anpassning till lokala
förutsättningar t.ex. vid utbildning av deltidsanställda brandmän.
Regeringen har i den senaste budgetpropositionen (utgiftsområde 6,
s. 93) angett att MSB bör fortsätta att stödja kommunerna i arbetet med
att organisera räddningstjänsten med deltidsanställda brandmän. I det
sammanhanget har regeringen understrukit vikten av att kommunerna
själva är aktiva i det arbetet. Vidare anger regeringen att det är av central
betydelse att MSB utvecklar utbildningsverksamheten för räddningstjänstpersonal i nära samverkan med företrädare för den kommunala
räddningstjänsten och utifrån samhällets förändrade behov.
Den kommunala organisationen för räddningstjänst bedriver en verksamhet som har stor betydelse för människors säkerhet och trygghet. I
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den nyss nämnda rapporten från MSB anges att många kommuner i dag,
trots genomförda och pågående insatser inom området, inte kan
upprätthålla sin beslutade beredskap för räddningstjänst. Regeringen ser
allvarligt på detta förhållande. Mot denna bakgrund planerar regeringen
att vidta ytterligare åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för att
kunna organisera den kommunala räddningstjänsten med deltidsanställda
brandmän. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i denna fråga.
Momentet är inte slutbehandlat.
8. Rskr. 2010/11:324
Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang
Bet. 2010/11:JuU28
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 51), 2012/13:75 (p. Ju 21),
2013/14:75 (p. Ju 15) och 2014/15:75 (p. Ju 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Om anmälningsplikt*: Regeringen utsåg i mars 2011 en nationell
samordnare för att motverka våld och andra brott i samband med
idrottsarrangemang (dir. 2011:22, Ku 2011:3). I uppdraget, som syftade
till att finna effektiva åtgärder mot huliganism i stort, låg att förbättra
samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer på central,
regional och lokal nivå och att analysera och löpande lämna förslag till
hur brottslighet i samband med idrottsarrangemang kan motverkas.
Utredningen lämnade i april 2012 delbetänkandet Mindre våld för
pengarna (SOU 2012:23). I delbetänkandet, som har remissbehandlats,
lämnas ett flertal lagförslag, bl.a. om förändringar i lagen (2005:321) om
tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. I mars 2013 överlämnades
slutbetänkandet Mera glädje för pengarna (SOU 2013:19). Detta
betänkande innehåller inga lagförslag. Den nationelle samordnaren
behandlade även inom ramen för uppdraget frågan om anmälningsplikt
vid idrottsarrangemang. I juni 2012 överlämnade han en särskild
skrivelse om sådan anmälningsplikt. Innebörden av skrivelsen är att en
sådan plikt inte bör införas för närvarande utan att förslagen i
delbetänkandet är tillräckliga för att motverka brottslighet i samband med
idrottsarrangemang. Skrivelsen har remitterats. Remissinstanserna har
antingen instämt i bedömningen i skrivelsen eller inte haft några
synpunkter. Regeringen har i propositionen Förstärkt tillträdesförbud vid
idrottsarrangemang (prop. 2013/14:68) behandlat delbetänkandets förslag
om förlängning av tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Vidare har en
sakkunnig person biträtt Justitiedepartementet med att ta fram förslag till
lagstiftning om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
(Ds 2013:77). Den 4 september 2014 beslutade regeringen propositionen
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (prop.
2013/14:254). I propositionen föreslogs bl.a. en ny lag som gör det
möjligt för Polismyndigheten att föra ett register med uppgifter om
personer som har meddelats tillträdesförbud. Lagförslagen trädde i kraft
den 1 april 2015. I januari 2015 utsåg folkhälso-, sjukvårds- och
idrottsministern en nationell samordnare som under 2015 skulle verka för
att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad
brottslighet. Av den nationella samordnarens slutrapport den 18 januari

2016 följer att några ytterligare lagstiftningsåtgärder på området för när- Skr. 2015/16:75
varande inte behövs. Mot bakgrund av vad som redovisats ovan avser
regeringen att överväga att lägga skrivelsen till handlingarna.
Riksmötet 2011/12
9. Rskr. 2011/12:180
Assisterad befruktning
Mot. 2010/11:Sf13, 2011/12:C391, 2011/12:So242, 2011/12:So248,
2011/12:So462, 2011/12:So472, 2011/12:So481, 2011/12:So521,
2011/12:So592, 2011/12:So596 och 2011/12:So667, bet. 2011/12:SoU26
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ju 37), 2013/14:75 (p. Ju 18)
och 2014/15:75 (p. Ju 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning*: Den
19 juni 2013 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att
överväga utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet
(Ju 2013:12, dir. 2013:70). I uppdraget ingick bl.a. att lämna förslag som
ger ensamstående möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor. Utredningen redovisade sitt
uppdrag i denna del den 16 maj 2014 (SOU 2014:29). Regeringen
beslutade den 25 juni 2015 propositionen Assisterad befruktning för
ensamstående kvinnor (prop. 2014/15:127). Momentet är slutbehandlat.
10. Rskr. 2011/12:253
Skuldsanering m.m.
Mot. 2011/12:C350, bet. 2011/12:CU19
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ju 52), 2013/14:75 (p. Ju 19)
och 2014/15:75 (p. Ju 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om skuldsanering*: Den 12 april 2012 beslutade regeringen att
ge en särskild utredare i uppdrag att se över bl.a. insolvensprognosen vid
skuldsanering och föreslå åtgärder som förbättrar möjligheten för den
som har rätt till skuldsanering att också få det (dir. 2012:30).
Utredningen redovisade sitt uppdrag i oktober 2013 (SOU 2013:72). Den
10 december 2015 beslutade regeringen lagrådsremissen Skuldsanering –
förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Regeringen avser att överlämna en proposition till riksdagen under våren
2016. Momentet är inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2012/13
11. Rskr. 2012/13:77
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i
fråga om beskattning
Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ju 69), 2013/14:75 (p. Ju 21)
och 2014/15:75 (p. Ju 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. c) om noggranna överväganden i fråga om inskränkningar av
meddelarfriheten och sekretessbestämmelsernas utformning*: Regeringen avser att återkomma till riksdagen i ett lämpligt sammanhang med en
redogörelse för hur utvecklingen ska följas när det gäller inskränkningar i
meddelarfriheten och sekretessbestämmelsernas utformning. I det
sammanhanget avser regeringen också att återkomma i frågan om hur
den svenska meddelarfriheten ska uppmärksammas i samband med
förhandlingar om EU-rättsakter. Avsikten är att regeringen ska återkomma under 2016. Momentet är inte slutbehandlat.
12. Rskr. 2012/13:140
Snabbare omval
Bet. 2012/13:KU13
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Ju 23) och 2014/15:75 (p. Ju
16).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om snabbare omval*: Den 29 oktober 2015 tillsatte regeringen en
särskild utredare (dir. 2015:104, Ju 2015:12). Utredarens uppdrag omfattar bl.a. det som tillkännagivandet avser. Utredaren ska redovisa sitt
uppdrag senast den 31 oktober 2016. Momentet är slutbehandlat.
13. Rskr. 2012/13:144
Snabbare betalningar
Prop. 2012/13:36, mot. 2012/13:C2 och C332, bet. 2012/13:CU6
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Ju 24) och 2014/15:75 (p. Ju
17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 (res. 1) om ytterligare förslag om betalningstiderna*: Under
våren 2013 upprättades inom Justitiedepartementet en promemoria med
lagförslag enligt riksdagens tillkännagivande. Promemorian har remissbehandlats. Under 2014 har Justitiedepartementet bistått EU-kommissionen att genomföra en informationskampanj om betalningstider i
Sverige. Departementet har vidare under 2014–2015 medverkat vid
expertgruppsmöten vid vilka fortsatta åtgärder inom EU för att bekämpa
sena betalningar har diskuterats. Hösten 2015 inledde Näringsdepartementet ett arbete med att kartlägga betalningstiderna i Sverige för att
undersöka vilka eventuella effekter lagstiftningen har haft. Våren 2016
ska kommissionen presentera en rapport över vilka effekter direktivet om

bekämpande av sena betalningar har haft inom EU och lämna förslag på Skr. 2015/16:75
lämpliga åtgärder. Ärendet bereds vidare i Regeringskansliet. Momentet
är inte slutbehandlat.
14. Rskr. 2012/13:154
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Prop. 2012/13:45, mot. 2012/13:Ju6 och Ju7, bet. 2012/13:JuU15
Tidigare redovisad, se rskr. 2013/14:75 (p. Ju 27) och 2014/15:75 (p. Ju
18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om tid för överklagande – socialförsäkringsmål*, p. d), och
mom. 2 om tid för överklagande – mål om arbetslöshetsförsäkring*,
p. c): Regeringen beslutade den 8 maj 2013 kommittédirektiv Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen
(dir. 2013:49) enligt vilka utredaren skulle genomföra en konsekvensbeskrivning av hur enskilda påverkas av en kortare överklagandetid i
socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkring. Utredaren
avrapporterade uppdraget den 28 november 2014 i betänkandet Fortsatt
utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål
(SOU 2014:76). Betänkandet har remitterats och bereds nu i Regeringskansliet. Regeringen avser att under riksmötet 2016/17 återkomma
till riksdagen med anledning av konsekvensbeskrivningen som avses i
momenten. Momenten är inte slutbehandlade.

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
15. Rskr. 2013/14:143
Insolvens och utsökningsrätt
Mot. 2013/14:C447 yrkande 10, bet. 2013/14:CU11
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ju 21).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om skuldsanering*: Den 12 april 2012 beslutade regeringen att
ge en särskild utredare i uppdrag att se över bl.a. insolvensprognosen och
betalningsplanens längd och föreslå åtgärder som förbättrar möjligheten
för den som har rätt till skuldsanering att också få det (dir. 2012:30).
Utredningen redovisade sitt uppdrag i oktober 2013 (SOU 2013:72). Den
10 december 2015 beslutade regeringen lagrådsremissen Skuldsanering –
förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt. Regeringen avser att överlämna en proposition till riksdagen under våren
2016. Momentet är inte slutbehandlat.
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16. Rskr. 2013/14:159
Straffrättsliga frågor
Mot. 2013/14:Ju216, 2013/14:Ju242, 2013/14:Ju292, 2013/14:Ju303,
2013/14:Ju433 och 2013/14:Ju436, bet. 2013/14:JuU15
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ju 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 16 om identitetsstölder*: Frågan behandlas i betänkandet Stärkt
straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) som överlämnades till
regeringen i december 2013. Betänkandet har remitterats. Vidare har för
att komplettera beredningsunderlaget inom Justitiedepartementet under
2015 utarbetats och remitterats en promemoria med förslag om att
straffbestämmelsen om olovlig förföljelse i 4 kap. 4 b § brottsbalken ska
omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning. Regeringen
avser att överlämna en proposition till riksdagen under våren 2016.
17. Rskr. 2013/14:163
Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Prop. 2013/14:170, mot. 2013/14:K17, bet. 2013/14:KU35
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ju 26).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om definitionen av en bidragsgivares identitet*: Den 19 juni
2014 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté
(dir. 2014:90, Ju 2014:15). Kommittén, som antagit namnet Kommittén
om insyn i finansiering av partier, ska redovisa sitt uppdrag senast den
30 april 2016. Kommitténs uppdrag omfattar bl.a. det som tillkännagivandet avser. Konstitutionsutskottet har dock ansett att inriktningen i
direktiven till kommittén i denna del inte överensstämmer fullt ut med
tillkännagivandet och förutsatt att regeringen i den fortsatta beredningsprocessen vidtar de åtgärder som behövs för att efterkomma tillkännagivandet (bet. 2014/15:KU21 s. 29). Regeringskansliet (Justitiedepartementet) har med anledning av detta uppmärksammat kommittén
på utskottets uttalande. Momentet är inte slutbehandlat.
18. Rskr. 2013/14:177
Våldsbrott och brottsoffer
Mot. 2012/13:Ju201, 2013/14:Ju202, 2012/13:Ju249, 2013/14:Ju290,
2012/13:Ju291, 2012/13:Ju359, 2012/13:Ju373 och 2013/14:Ju412, bet.
2013/14:JuU18
Tidigare redovisad, se rskr. 2014/15:75 (p. Ju 28).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om att återvända med skydd av polis*: Regeringen gav den
4 september 2014 Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utreda vilken
vägledning som finns för polisens stöd och hjälp till personer som har
utsatts för brott av närstående och att utreda om vägledningen är
tillräcklig och enhetlig då den som utsatts för brott behöver hämta
tillhörigheter i hemmet (dnr Ju2014/3130/L4). Styrelsen skulle också
utreda om det behövdes utbildnings- eller informationsinsatser och i så

fall genomföra dessa. Polismyndigheten, som övertagit Rikspolisstyrel- Skr. 2015/16:75
sens uppgift, redovisade uppdraget den 25 juni 2015. Myndigheten avser
att vidta åtgärder för att förbättra förutsättningarna för polisanställda att
göra säkra bedömningar i varje enskilt fall när en person som utsatts för
brott av närstående behöver hämta tillhörigheter i hemmet. Relevanta
riktlinjer och handböcker kommer att kompletteras och ändras.
Förändringarna kommer att spridas både genom de grund- och vidareutbildningar som finns inom myndigheten och genom andra interna
informationskanaler som intranätet. Genomförandet av förändringsarbetet följs upp. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 21 om barnahus*: Tillkännagivandet och ett flertal andra frågor
och förslag som rör hanteringen av barn i brottmål bereds i Regeringskansliet, bl.a. förslagen från den nationella samordnaren mot våld i
nära relationer. Eventuella ytterligare initiativ gällande barnahus övervägs i samband med beredningen av dessa frågor och förslag. Genomförandet av förändringsarbetet följs upp. Momentet är inte slutbehandlat.
19. Rskr. 2013/14:201
Konsumenträtt
Mot. 2013/14:N423 yrkande 4, bet. 2013/14:CU20
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ju 39).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om betalningstider i näringslivet*: Under våren 2013 upprättades inom Justitiedepartementet en promemoria med lagförslag enligt
riksdagens tillkännagivande. Promemorian har remissbehandlats. Under
2014 har Justitiedepartementet bistått EU-kommissionen att genomföra
en informationskampanj om betalningstider i Sverige. Departementet har
vidare under 2014–2015 medverkat vid expertgruppsmöten vid vilka
fortsatta åtgärder inom EU för att bekämpa sena betalningar har
diskuterats. Hösten 2015 inledde Näringsdepartementet ett arbete med att
kartlägga betalningstiderna i Sverige för att undersöka vilka eventuella
effekter lagstiftningen har haft. Våren 2016 ska Kommissionen
presentera en rapport över vilka effekter direktivet om bekämpande av
sena betalningar har haft inom EU och lämna förslag på lämpliga
åtgärder. Ärendet bereds vidare i Regeringskansliet. Momentet är inte
slutbehandlat.
20. Rskr. 2013/14:326
Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor
Mot. 2013/14:So13 yrkande 2, bet. 2013/14:SoU23
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ju 68).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om preskriptionstiden för sexualbrott mot barn*: Enligt tillkännagivandet ska regeringen låta göra en översyn om preskriptionstiden
för sexualbrott och andra allvarliga övergrepp mot barn kan tas bort.
Frågan ska övervägas i lämpligt sammanhang.
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Riksmötet 2014/15
21. Rskr. 2014/15:49
Utgiftsområde 8 Migration
Prop. 2014/15:1, mot. 2014/15:2645 yrkande 1, bet. 2014/15:SfU4
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ju 91).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om hållbart system för mottagande av asylsökande*: Regeringen
beslutade den 5 november 2015 att uppdra åt en särskild utredare att se
över mottagandet och bosättningen av asylsökande och nyanlända
(dir. 2015:107). Uppdraget ska delredovisas senast den 16 januari 2017
och redovisas slutligt senast den 31 oktober 2017. Till utredare har regeringen utsett Lars Bäckström. Momentet är slutbehandlat.
22. Rskr. 2014/15:77
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2014/15:1, mot. 2014/15:2986 yrkande 1 m.fl., bet. 2014/15:JuU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ju 93).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 10 om fler lokala poliser*: I enlighet med uppdraget i regleringsbrevet för 2015 har Polismyndigheten löpande hållit Justitiedepartementet underrättat om det fortsatta genomförandearbetet. I uppdraget har
legat att informera om hur arbetet med att öka antalet lokala poliser
säkerställs. I regleringsbrevet för 2016 har Polismyndigheten fortsatt fått
i uppdrag att löpande hålla Justitiedepartementet informerat om det
fortsatta genomförandearbetet. Av regleringsbrevet framgår också att
myndigheten i årsredovisningen för 2016 ska lägga särskild vikt vid att
redovisa genomförandearbetet avseende en lokalt förankrad polisverksamhet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 21 om bostadsinbrott*: Frågan om skärpt lagstiftning i arbetet
mot bostadsinbrott har behandlats av Egendomsskyddsutredningen i
betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom. Betänkandet bereds
inom Regeringskansliet. Avsikten är att under 2016 återkomma till riksdagen med anledning av flera av de förslag som Egendomsskyddsutredningen har lämnat. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 22 om brott som begås av djurrättsaktivister*: Justitiedepartementet har inhämtat och sammanställt information från Polismyndigheten avseende dessa brott. Därefter har frågan tagits upp till diskussion
på möten mellan inrikesministerns statssekreterare och rikspolischefen
respektive säkerhetspolischefen. Regeringen avser inte vidta några
ytterligare åtgärder. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 39 om rättsväsendets arbete med brottslighet på internet*: I
regleringsbrevet för 2015 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att
kartlägga utvecklingen av it-relaterade inslag i de anmälda brotten.
Myndigheten ska även analysera kompetens och kapacitet vad gäller itrelaterad brottslighet och forensiska it-undersökningar i den brottsutredande verksamheten. I arbetet ingår att belysa brister och utvecklingsmöjligheter. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016.
Momentet är inte slutbehandlat.

23. Rskr. 2014/15:101

Skr. 2015/16:75

Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 februari 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 51–53, 55 och 57).
24. Rskr. 2014/15:102
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet
Prop. 2014/15:25, mot. 2014/15:2971, bet. 2014/15:JuU9
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om tydligare reaktioner på ungas brottslighet: Den 26 februari
2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagens antagit (SFS 79–86).
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 5 om helgavskiljning med fotboja*: Riksdagens tillkännagivande
motsvaras av förslag om nya påföljder för unga lagöverträdare som
Påföljdsutredningen lämnat i betänkandet Nya påföljder (SOU 2012:34).
Det betänkandet utgjorde också underlag för förslagen i propositionen
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet (prop. 2014/15:25), som
antogs av riksdagen i samma betänkande som tillkännagivandet.
Betänkandet Nya påföljder har härutöver legat till grund för regeringens
förslag i propositionen Strafflindring vid medverkan till utredning av
egen brottslighet (prop. 2014/15:37), som riksdagen antagit
(bet. 2014/15:JuU8). Vidare har regeringen den 26 november 2015
beslutat att överlämna lagrådsremissen Ny påföljd efter tidigare dom till
Lagrådet. Även förslagen i den remissen har sin grund i Påföljdsutredningens betänkande och behandlar bl.a. unga lagöverträdare.
Beredningen fortsätter av kvarvarande förslag i betänkandet. Momentet
är inte slutbehandlat.
25. Rskr. 2014/15:104
Samhällets krisberedskap
Mot. 2014/15:2841 yrkande 7, bet. 2014/15:FöU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om särskild utredning om alarmeringstjänsten* med uppgift att
lämna förslag till hur en sammanhållen myndighet för alarmeringstjänsten bör organiseras.
Alarmeringstjänstutredningen överlämnade i april 2013 sitt betänkande
En myndighet för alarmering (SOU 2013:33). Utredningen föreslog att
en nationell alarmeringsfunktion skulle inrättas och att verksamheten
skulle bedrivas i myndighetsform. Vid remissbehandlingen av betänkandet framförde flera remissinstanser att det finns ett behov av att göra flera
större kompletteringar av utredningens förslag. Bland annat framfördes
att den föreslagna ensamrätten för alarmeringsfunktionen och ansvarsförhållanden mellan de olika hjälporganen behöver utredas vidare.
Regeringen uttalade i budgetpropositionen för 2015 att vissa frågor
behöver utredas vidare innan regeringen kan ta ställning till hur staten på
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effektivaste sätt kan säkerställa det offentliga åtagandet för samhällets
alarmeringstjänst.
Regeringen har den 12 november 2015 beslutat kommittédirektiven En
samordnad alarmeringstjänst (dir. 2015:113). Utredaren ska ur ett
allsidigt perspektiv utarbeta förslag som kan ligga till grund för
regeringens kommande ställningstagande om hur framtidens alarmeringstjänst lämpligen bör regleras och organiseras. Vidare ska utredaren
ur ett effektivitets- och kvalitetsperspektiv analysera vilken organisationsform, dvs. en myndighet eller ett bolag, som ska förordas för en
sådan funktion. Dessutom ska utredaren analysera och utarbeta fullständiga förslag till hur dels en statlig förvaltningsmyndighet, dels ett
bolag, kan inrättas för att kunna ansvara för den nationella alarmeringsfunktionen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2017.
Mot bakgrund av ovanstående avser regeringen att lägga skrivelsen till
handlingarna.
26. Rskr. 2014/15:110
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom
Europeiska unionen
Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 februari 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 96–108).
27. Rskr. 2014/15:111
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
Prop. 2014/15:37, bet. 2014/15:JuU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 februari 2015 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit
(SFS 78).
28. Rskr. 2014/15:112
Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott
Prop. 2014/15:26, bet. 2014/15:JuU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 februari 2015 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit
(SFS 59).
29. Rskr. 2014/15:114
EU:s gränskodex
Prop. 2014/15:32, bet. 2014/15:SfU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 februari 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 91).
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Familjerätt
Mot. 2014/15:463, 2014/15:988, 2014/15:1599 yrkande 1, 2014/15:2454
yrkande 24, 2014/15:2517 yrkande 1, 2014/15:2600 yrkande 17,
2014/15:2984 yrkande 2 och 3, 2014/15:2989, bet. 2014/15:CU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om utredningar av faderskap*: Utredningsdirektiv bereds.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 13 om framtidsfullmakter*: Förslag om framtidsfullmakter har
presenterats i betänkandet Frågor om förmyndare och ställföreträdare för
vuxna (SOU 2004:112) med komplettering i departementspromemorian
Framtidsfullmakter (Ds 2014:16). Regeringen avser att överlämna en
proposition till riksdagen under våren 2016. Momentet är inte
slutbehandlat.
31. Rskr. 2014/15:124
Våldsbrott och brottsoffer
Mot. 2014/15:2973, bet. 2014/15:JuU18
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om elektronisk fotboja vid kontaktförbud*: En utredare kommer
under våren 2016 att ges i uppdrag att se över förutsättningarna för
elektronisk övervakning av kontaktförbud.
32. Rskr. 2014/15:127
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Framst. 2014/15:JO1, bet. 2014/15:KU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om utredning i fråga om utlämnande av allmänna handlingar*:
Frågan om en utredning bereds för närvarande inom Regeringskansliet
(Justitiedepartementet). Avsikten är att ett uppdrag ska kunna beslutas
under våren 2016.
33. Rskr. 2014/15:138
Straffrättsliga frågor
Mot. 2014/15: 197, 288, 289, 843, 836, 1529, 1606, 1617, 1711, 1758,
1795, 1827, 1904, 2039, 2246, 2313, 2319, 2413, 2508, 2524, 2969,
2970, 2972, 2993 och 2996, bet. 2014/15:JuU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om skärpta straff för människohandel och koppleri*: 2014 års
människohandelsutredning (dir. 2014:128) ska bl.a. utvärdera tillämpningen av bestämmelsen om människohandelsbrott och granska hur de
brottsbekämpande myndigheterna utreder och i övrigt arbetar med ärenden om människohandel. Utredaren ska också överväga om det finns
behov av att förtydliga eller annars förändra bestämmelsen om
människohandelsbrott samt överväga åtgärder för att stärka kvaliteten
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och effektiviteten i brottsutredningarna och öka lagföringen av
människohandelsbrott. Regeringen beslutade vidare den 17 juni 2015
tilläggsdirektiv till utredningen att även se över straffskalorna för
människohandel och koppleri (dir 2015:64). Utredningstiden förlängdes
och uppdraget ska i stället redovisas senast den 9 juni 2016.
Mom. 14 om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga
integritet*: En utredare har haft i uppdrag att ta ställning till om det
straffrättsliga skyddet bör kompletteras när det gäller spridning av
integritetskränkande uppgifter utanför det grundlagsskyddade området
(dir. 2014:74). Utredningsuppdraget har redovisats i betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7). Betänkandet har remitterats och
remisstiden går ut den 26 maj 2016.
Mom. 18 om köp av sexuell handling av barn*: Att överväga om
straffskalan för brottet bör ändras, och i det sammanhanget särskilt
överväga en höjning av straffminimum genom att ta bort böter i straffskalan, omfattas av uppdraget till 2014 års människohandelsutredning
(dir. 2014:128). Uppdraget ska redovisas senast den 9 juni 2016.
Mom. 19 om köp av sexuell tjänst*: Att analysera om det finns behov
av förändringar i straffbestämmelsen för att säkerställa att försvårande
omständigheter får genomslag vid straffvärdebedömningen, och i det
sammanhanget särskilt överväga en höjning av straffminimum genom att
ta bort böter i straffskalan vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst,
omfattas av 2014 års människohandelsutredning (dir. 2014:128). Uppdraget ska redovisas senast den 9 juni 2016.
Mom. 20 om kontakt med barn i sexuellt syfte*: En utredare har haft i
uppdrag att göra en översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn
i sexuellt syfte och i det sammanhanget ta ställning till om straffansvaret
är lämpligt utformat och om straffskalan bör ändras. Uppdraget
redovisades den 21 oktober 2015 (Översyn av straffbestämmelsen om
kontakt med barn i sexuellt syfte, Ds 2015:49). Promemorian har
remitterats och remisstiden gick ut den 16 februari 2016.
Mom. 26 om inbrottsstöld*: Frågan om skärpt lagstiftning i arbetet
mot bostadsinbrott har behandlats av Egendomsskyddsutredningen i
betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom. Betänkandet bereds
inom Regeringskansliet. Avsikten är att under 2016 återkomma till
riksdagen med anledning av flera av de förslag som Egendomsskyddsutredningen har lämnat.
Mom. 30 om skärpning av straffet för bedrägeri m.m.*: Frågan om
skärpt lagstiftning i arbetet mot bedrägerier har behandlats av Egendomsskyddsutredningen i betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för
egendom. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet. Avsikten är att
under 2016 återkomma till riksdagen med anledning av flera av de
förslag som Egendomsskyddsutredningen har lämnat.
Mom. 31 om identitetsstöld*: Frågan behandlas i betänkandet Stärkt
straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) som överlämnades till
regeringen i december 2013. Betänkandet har remitterats. Vidare har för
att komplettera beredningsunderlaget inom Justitiedepartementet under
2015 utarbetats och remitterats en promemoria med förslag om att
straffbestämmelsen om olovlig förföljelse i 4 kap. 4 b § brottsbalken ska
omfatta gärningar som utgör olovlig identitetsanvändning. Regeringen
avser att överlämna en proposition till riksdagen under våren 2016.
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matiska fakturabedrägerier har behandlats av Egendomsskyddsutredningen i betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet. Avsikten är att under 2016 återkomma till riksdagen med anledning av flera av de förslag som Egendomsskyddsutredningen har lämnat.
Mom. 36 om synnerligen grovt narkotikabrott*: Frågan omfattas av
Narkotikastraffutredningens betänkande Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43). Regeringen beslutade den 11 februari 2016 propositionen Synnerligen grova narkotikabrott (prop. 2015/16:111), där
tillkännagivandet behandlas. I propositionen föreslår regeringen bl.a. att
straffskalorna för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling
delas upp och att det införs två nya brott: synnerligen grovt
narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling. Straffet för
grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling ska vara fängelse i
lägst två och högst sju år. För synnerligen grovt narkotikabrott och
synnerligen grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst sex och
högst tio år.
Mom. 45 om skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott*: Frågan om
skärpta straff för vissa allvarliga våldsbrott har behandlats i betänkandet
Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18). Betänkandet har
remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Avsikten är att under 2016 återkomma till riksdagen med anledning av de
förslag som lämnats i betänkandet.
Mom. 48 om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet*:
Frågan omfattas av Påföljdsutredningens betänkande Nya Påföljder
(SOU 2012:34). Regeringen beslutade den 26 november 2015 att
överlämna lagrådsremissen Ny påföljd efter tidigare dom till Lagrådet. I
remissen föreslår regeringen att den nuvarande ordningen avseende
gemensam straffmätning ska ändras på så sätt att ny brottslighet, som
utgör återfall, inte längre ska omfattas av regleringen om gemensam
straffmätning. Ny brottslighet bör i stället beaktas i skärpande riktning
vid påföljdsbestämningen. Påföljdsutredningen har härutöver i sitt
betänkande gjort bedömningen att regleringen om straffvärdebedömningen av flerfaldig brottslighet i övrigt har goda skäl för sig och är väl
förankrad i rättssystemet. Den bedömningen delas också av de remissinstanser som yttrat sig över den. I lagrådsremissen instämmer regeringen i den bedömningen. Regeringen avser att lämna en proposition till
riksdagen under våren 2016.
Mom. 61 om skärpta straff vid grov organiserad brottslighet*: Regeringen beslutade den 1 december 2015 lagrådsremissen Bättre straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet. Regeringen beslutade den
25 februari 2016 propositionen Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet (prop. 2015/16:113), där tillkännagivandet behandlas.
Mom. 62 om förverkande*: Frågan om att ytterligare utöka möjligheterna att komma åt kriminellas tillgångar genom skärpt lagstiftning har
behandlats av Utredningen om utvidgat förverkande m.m. i betänkandet
För att brott inte ska löna sig (SOU 2015:67). Betänkandet har
remissbehandlats. Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen under våren 2016.
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Mom. 63 om skärpt straffansvar vid underlåtenhet att avslöja och
hindra brott i vissa fall*: Se under mom. 61.
Mom. 65 om försök till häleri*: Frågan om kriminalisering av häleri av
normalgraden på försöksstadiet har behandlats av Egendomsskyddsutredningen i betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet. Avsikten är att under 2016
återkomma till riksdagen med anledning av flera av de förslag som
Egendomsskyddsutredningen har lämnat.
Mom. 69 om deltagande i väpnad konflikt utomlands i vissa fall*:
Regeringen beslutade den 17 juni 2015 tilläggsdirektiv till Utredningen
om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och
bekämpa terrorism (Ju 2014:26, dir. 2015:61). I tilläggsuppdraget ingår
bl.a. att analysera behovet av ytterligare kriminalisering för att förebygga
och förhindra att personer deltar i väpnad konflikt utomlands inom ramen
för en terroristorganisation. Utredningsuppdraget ska slutredovisas senast
den 23 juni 2016.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 6, 14, 18, 19, 20, 26,
30, 31, 33, 45, 48, 62, och 65.
34. Rskr. 2014/15:139
Processrättsliga frågor
Motioner från allmänna motionstiden 2014, bet. 2014/15:JuU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om kameraövervakning av vilt*: Jaktlagsutredningen lämnade i
juli 2014 delbetänkandet Vildsvin och viltskador – om utfodring,
kameraövervakning och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54). Betänkandet har remitterats. Under det andra kvartalet 2015 har en kompletterande promemoria tagits fram inom Regeringskansliet. Promemorian
har under hösten 2015 remitterats. Regeringen avser att under våren 2016
lämna en proposition om vildsvin och viltskador. Frågan bereds vidare.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 14 om ordning och säkerhet i domstolarna*: Regeringen beslutade den 1 december 2015 kommittédirektiven Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna (dir. 2015:126). I
utredningsuppdraget ingår bland annat att se över och vid behov föreslå
ändringar av de bestämmelser som gäller ordningen vid och kring
huvudförhandling och särskilt överväga om ordförandens möjligheter att
upprätthålla ordningen vid förhandlingen bör ändras. Utredaren ska
också överväga om det bör införas ett förbud mot att vid en
domstolsförhandling bära kläder eller symboler som kan uppfattas som
hotfulla samt analysera behovet av och, om det bedöms lämpligt, föreslå
en reglering av bruket av elektronisk utrustning i rättssalarna. I uppdraget
ingår också att analysera de rättsliga förutsättningarna för och, om det
bedöms lämpligt, föreslå ett stöd i lag för att möjliggöra bildöverföring
genom kameraövervakning i en rättssal. Uppdraget ska redovisas senast
den 1 juni 2017. Momentet är slutbehandlat.
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EU-förordning om civilrättsliga skyddsåtgärder
Prop. 2014/15:51, bet. 2014/15:JuU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 april 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
196 och 197).
36. Rskr. 2014/15:150
Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under 2013
Skr. 2014/15:36, bet. 2014/15:JuU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 april 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
37. Rskr. 2014/15:151
2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Skr. 2014/15:46, bet. 2014/15:JuU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 april 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
38. Rskr. 2014/15:152
Polisfrågor
Mot. 2014/15:2972 yrkande 10, 2014/15:2986 yrkande 2, 2014/15:2974
yrkande 15, 2014/15:32 yrkande 3, 2014/15:171 yrkandena 1 och 2,
2014/15:1261 yrkande 1, 4 och 5, 2014/15:1631, 2014/15:2048,
2014/15:2496 yrkande 5, bet. 2014/15:JuU16
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 17 om utbyte av information i kampen mot grov organiserad
brottslighet*: En departementspromemoria (Ds 2014:30) med förslag till
åtgärder för att underlätta utbyte av information för myndigheter som
samverkar för att bekämpa grov organiserad brottslighet remitterades
under hösten 2014. Därefter har en kompletterande promemoria tagits
fram med vissa förslag till ändringar av förslagen i departementspromemorian (Ju2015/08545/L4). Den kompletterande promemorian
remissbehandlades under senhösten 2015. En lagrådsremiss har beslutats
och avsikten är att en proposition ska beslutas under våren 2016.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 20 om renodling av polisens arbetsuppgifter*: Betänkandet Med
fokus på kärnuppgifterna – En angelägen anpassning av Polismyndighetens uppgifter på djurområdet (SOU 2015:3) har remissbehandlats.
Arbete pågår med att ta fram en lagrådsremiss. Inom departementet
bereds också betänkandet Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7),
där det föreslås att Kriminalvården ska få ett tydligare ansvar för
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transporter av frihetsberövade personer åt andra myndigheter. Även här
pågår arbete med att ta fram en lagrådsremiss. Med anledning av
betänkandet Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)
pågår ett projekt där regeringen har avsatt medel under tre år i syfte att få
till stånd en praxisändring genom att landsting och kommuner
tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa lösningar till
förvaring i arrest. Vidare har en utredare den 3 juni 2015 fått i uppdrag
att genomföra en studie om polisens hantering av anmälningar. I uppdraget har bl.a. ingått att kartlägga i vilken utsträckning det nuvarande
systemet för brottsanmälningar används för att dokumentera förhållanden
som inte utgör brott. Uppdraget redovisades den 16 december 2015.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 47 om handläggning av vapenlicensärenden*: Regeringen gav
den 30 juli 2015 Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla
arbetet med vapentillstånd (Ju2015/05755/PO). Uppdraget delredovisades den 1 mars 2016. Av delredovisningen ska enligt regeringsuppdraget framgå hur handläggningstiderna de senaste åren har utvecklats
samt en analys av utvecklingen. Statistiken ska därefter årligen redovisas
till regeringen i samband med årsredovisningen. Därutöver ska de
framgångsfaktorer som identifierats i hanteringen av vapentillstånd
redovisas. Uppdraget ska slutredovisas den 1 mars 2017. Av slutredovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits för att göra handläggningen av vapentillstånd mer effektiv och enhetlig inom Polismyndigheten, vilka resultat som har uppnåtts samt vilka långsiktiga
rutiner som implementerats och varför. Momentet är inte slutbehandlat.
39. Rskr. 2014/15:153
Kriminalvårdsfrågor
Mot. 2014/15:2970, bet. 2014/15:JuU17
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om villkorlig frigivning vid återfall i likartad brottslighet*:
Regeringen avser att under våren 2016 ge en utredare i uppdrag att
överväga förändringar i systemet med villkorlig frigivning.
40. Rskr. 2014/15:168
Genomförande av Seveso III-direktivet
Prop. 2014/15:60, bet. 2014/15:FöU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 23 april 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
232–235).
41. Rskr. 2014/15:173
Offentlighet, sekretess och integritet
Mot. 2014/15:2969, bet. 2014/15:KU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om personlig integritet*: En utredare har haft i uppdrag att ta
ställning till om det straffrättsliga skyddet bör kompletteras när det gäller

spridning av integritetskränkande uppgifter utanför det grundlagsskyd- Skr. 2015/16:75
dade området (dir. 2014:74). Utredningsuppdraget har redovisats i betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7). Betänkandet har remitterats och remisstiden går ut den 26 maj 2016. Momentet är inte slutbehandlat.
42. Rskr. 2014/15:179
Konsumenträtt och överskuldsättning
Mot. 2014/15:2985 yrkande 2, bet. 2014/15:CU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 14 om sms-lån*: Den 23 april 2015 beslutade regeringen att ge en
särskild utredare i uppdrag att överväga åtgärder för att åstadkomma en
mer ansvarsfull marknad för konsumentkrediter (dir. 2015:43, Ju
2015:04). I utredarens uppdrag ingår att ta hänsyn till redan vidtagna
åtgärder på området för konsumentkrediter och följa upp och redogöra
för vilken effekt dessa åtgärder har haft. Regeringen beslutade den
17 september 2015 att lägga skrivelsen till handlingarna. Momentet är
slutbehandlat. (Jfr p. Fi 42 rskr. 2014/15:178.)
43. Rskr. 2014/15:185
Modernare regler för internationell järnvägstrafik
Prop. 2014/15:58, bet. 2014/15:CU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
338–344). Samma dag beslutade regeringen att ratificera protokollet av
den 3 juni 1999 om ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik
(COTIF) av den 9 maj 1980.
44. Rskr. 2014/15:186
Förstärkt skydd för fartygspassagerare
Prop. 2014/15:95, bet. 2014/15:CU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 maj 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
254–256 och 345). Den 21 maj 2015 beslutade regeringen att ratificera
2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av
passagerare och deras resgods, med det förbehåll som ingår i IMO:s
förbehåll och riktlinjer för genomförande av Atenkonventionen, antagna
av Internationella sjöfartsorganisationens juridiska kommitté den
19 oktober 2006.
45. Rskr. 2014/15:187
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för
viseringar (VIS)
Prop. 2014/15:82, bet. 2014/15:JuU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 13 maj 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
276).
46. Rskr. 2014/15:196
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort
Prop. 2014/15:69, bet. 2014/15:JuU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
336).
47. Rskr. 2014/15:204
Några ändringar i vapenlagen
Prop. 2014/15:108, mot. 2014/15:3078 yrkande 1–3, bet. 2014/15:JuU26
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om några ändringar i vapenlagen: Den 28 maj 2015 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 335).
Mom. 2 om spårbarhet för vapen*: Regeringen har i olika sammanhang, bland annat i samband med besök den 5 juni av EU:s samordnare
mot terrorism, Gilles de Kerchove, samt vid informella RIF-rådet i
Luxemburg den 9–10 juli påtalat sin oro för att den inomeuropeiska
märkningen tas bort och svårigheterna med spårbarhet som uppstår på
grund av det, samt har bland annat uppmanat kommissionen att överväga
nya åtgärder för att skapa spårbarhet. Regeringens initiativ har fått stöd
av flera andra medlemsstater. Den 18 november 2015 presenterade EUkommissionen förslag till ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om
kontroll av förvärv och innehav av vapen (vapendirektivet). Bland annat
föreslås att ett EU-system för märkning av alla skjutvapen ska inrättas.
Förslaget, som regeringen ställer sig bakom, syftar till att förhindra att
märkningar enkelt kan avlägsnas och att klargöra vilka delar av ett
skjutvapen som ska märkas. För att förbättra informationsutbytet mellan
medlemsstaterna föreslås också att kommissionen ska genomföra en
utredning av vad som krävs för ett system som kan stödja utbytet av de
uppgifter som finns i de nationella digitaliserade vapenregistren.
Kommissionens förslag till ändring av vapendirektivet kommer att
förhandlas under våren 2016. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 3 om digitalt vapenhandlarregister*: Framtagande av ett digitalt
vapenhandlarregister ligger inom Polismyndighetens ansvarsområde.
Polismyndigheten har sett behovet av ett digitalt vapenhandlarregister
och har avsatt resurser för att under 2016 inleda utvecklingen av ett
sådant. Det är i nuläget oklart när systemet kan vara i bruk men
regeringen ser att myndigheten har uppmärksammat frågan och att arbete
pågår. Dessutom innebär kommissionens förslag till ändring av vapendirektivet (se mom. 2) att vapenhandlares och vapenmäklares vapenregister ska vara anslutna till de digitaliserade nationella vapenregistren.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 4 om digitaliserat arkivsystem för vapendeklarationer*: Arbete
med ett digitaliserat arkivsystem för vapendeklarationer ligger inom
Polismyndighetens ansvarsområde och myndigheten har själv möjlighet

att införa ett sådant system. Arbetet med ett digitaliserat arkivsystem för Skr. 2015/16:75
vapendeklarationer är ännu inte påbörjat, men Polismyndigheten uppger
att det arbete som genomförs inom ramen för utvecklandet av ett digitalt
vapenhandlarregister kan användas i ett senare skede för att skapa ett
digitaliserat arkivsystem för vapendeklarationer. Momentet är inte slutbehandlat.
48. Rskr. 2014/15:210
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen
Skr. 2014/15:84, bet. 2014/15:FöU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 januari 2016 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
49. Rskr. 2014/15:211
Förenklingar i anläggningslagen
Prop. 2014/15:71, bet. 2014/15:CU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 juni 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
372–374).
50. Rskr. 2014/15:212
Ledningsrätt i tomträtt
Prop. 2014/15:74, bet. 2014/15:CU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 juni 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
371).
51. Rskr. 2014/15:213
Modernare lantmäterisammanträden
Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 juni 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
369 och 370).
52. Rskr. 2014/15:257
Åklagardatalag
Prop. 2014/15:63, bet. 2014/15:JuU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
433–434).
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53. Rskr. 2014/15:258
Genomförande av brottsofferdirektivet
Prop. 2014/15:77, bet. 2014/15:JuU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen den lag som antagits (SFS 429).
54. Rskr. 2014/15:259
Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom
Europeiska unionen
Prop. 2014/15:116, bet. 2014/15:JuU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
485–487).
55. Rskr. 2014/15:260
Den nya polisorganisationen – några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
436–449).
56. Rskr. 2014/15:261
Arv i internationella situationer
Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
417–421). Samma dag beslutade regeringen om ratifikation av
överenskommelsen den 1 juni 2012 mellan Danmark, Finland, Island,
Norge och Sverige om ändring av konventionen den 19 november 1934
mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente
och boutredning som riksdagen godkänt.
57. Rskr. 2014/15:262
Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention
Prop. 2014/15:93, bet. 2014/15:CU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
428).
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Riksmötet 2015/16
58. Rskr. 2015/16:13
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Europeisk skyddsorder
Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 642–645).
59. Rskr. 2015/16:14
Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska
unionen
Prop. 2014/15:138, bet. 2015/16:JuU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 650–651).
60. Rskr. 2015/16:21
Höständringsbudget för budgetåret 2015
Prop. 2015/16:2, bet. 2015/16:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och
ändrade anslag: Den 26 november 2015 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 1:1
Polismyndigheten, 1:5 Sveriges Domstolar, 1:6 Kriminalvården och 1:13
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. under utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Delmomentet är slutbehandlat.
Mom. 3 om den föreslagna användningen av anslaget 1:1 Polismyndigheten: Den 26 november 2015 beslutade regeringen om ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget 1:1 Polismyndigheten. Delmomentet är slutbehandlat.
61. Rskr. 2015/16:28
Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg
Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 december 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 860–868). Samma dag beslutade regeringen att ratificera
konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker av den
16 november 2001 (Kapstadskonventionen) och det vid samma tillfälle
dagtecknade protokollet till konventionen om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, om särskilda frågor rörande luftfartsobjekt (luftfartsprotokollet) samt att lämna av riksdagen godkända förklaringar (avsnitt 7
i prop. 2015/16:12).
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62. Rskr. 2015/16:29
Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
Prop. 2014/15:136, bet. 2015/16:CU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 683).
63. Rskr. 2015/16:33
Domstolsdatalag
Prop. 2014/15:148, bet. 2015/16:JuU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 728).
64. Rskr. 2015/16:34
Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott
Skr. 2015/16:27, bet. 2015/16:JuU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 december 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
65. Rskr. 2015/16:35
Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade
brott – genomförande av det nya CBE-direktivet
Prop. 2015/16:24, bet. 2015/16:JuU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 784 och 785).
66. Rskr. 2015/16:36
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin
Prop. 2015/16:3, mot. 2015/16:3253, bet. 2015/16:CU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. a): Den 26 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 812–826).
Mom. b) om kategoriindelning av företag i årsredovisningslagen*:
Riksdagens tillkännagivande beaktas i lagstiftningsärendet om företagens
rapportering om hållbarhet och mångfaldhetspolicy (Ds 2014:45).
Tillkännagivandet kommer att behandlas under arbetet med Redovisningskommitténs slutbetänkande En översyn av årsredovisningslagarna
(SOU 2015:8).
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67. Rskr. 2015/16:39
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Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling
Prop. 2015/16:20, bet. 2015/16:KU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 781).
68. Rskr. 2015/16:60
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om anslag m.m. för 2016 inom utgiftsområde 1, p. a) om
ändring i lagen med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och
yttrandefrihetsgrundlagens områden: Den 3 december 2015 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 811). Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 2 om anslag m.m. för 2016 inom utgiftsområde 1, p. j) om
ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas
arbete i riksdagen: Den 3 december 2015 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 807). Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om anslag m.m. för 2016 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse,
p. n): Den 17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2016 avseende anslag 6:2 Justitiekanslern och 6:3 Datainspektionen. Momentet är slutbehandlat.
69. Rskr. 2015/16:71
Utgiftsområdet 8 Migration
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:SfU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2016 inom utgiftsområde 8: Den 17 december
2015 beslutade regeringen regleringsbrev avseende Migrationsverket för
budgetåret 2016. Momentet är slutbehandlat.
70. Rskr. 2015/16:73
Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
Prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 december 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 953–956).
71. Rskr. 2015/16:86
Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism
Skr. 2014/15:146, mot. 2015/16:190 m.fl., bet. 2015/16:JuU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 5 om kriminalisering av terrorismresor*: Den 17 december 2015
beslutade regeringen propositionen Ett särskilt straffansvar för resor i
terrorismsyfte (prop. 2015/16:78). I propositionen föreslås bl.a. ett
särskilt straffansvar för den som reser eller påbörjar en resa utomlands i
avsikt att begå eller förbereda eller att ge eller ta emot utbildning
avseende bl.a. terroristbrott liksom för den som finansierar en sådan resa
eller finansierar en person eller sammanslutning av personer som t.ex.
begår terroristbrott. Regeringen beslutade den 17 juni 2015 om
tilläggsuppdrag (dir. 2015:61) till Utredningen om genomförande av
vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
(2014:26). I uppdraget ingår att analysera behovet av ytterligare
kriminalisering för att förebygga och förhindra att personer deltar i
väpnad konflikt utomlands inom ramen för en terroristorganisation.
Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 23 juni 2016. Momentet är
inte slutbehandlat.
Mom. 25 om internationellt samarbete mot terrorism*: Regeringen
delar riksdagens syn på betydelsen av samarbetet inom EU för Sveriges
internationella arbete mot terrorism. I regeringens skrivelse 2014/15:146
Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism
framgår att samarbetet inom EU är centralt på såväl det förebyggande,
det förhindrande som det försvårande området. Det europeiska
samarbetet på området är omfattande och Sverige deltar aktivt, både
institutionellt och operativt. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
deltar i och bidrar till samarbetet inom Europol liksom i andra
multilaterala samarbetsforum. Europeiska rådet antog den 20 november
2015 rådsslutsatser med stöd för att Europol från och med den 1 januari
2016 inrättar en särskild enhet kallad European Counter Terrorist Center
(ECTC), som en plattform för förbättrat samarbete mot terroristbrott.
I arbetet mot radikalisering och rekrytering till våldsbejakande
extremism har regeringen beslutat om en åtgärdsplan: Åtgärder för att
göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism.
Åtgärdsplanen innehåller 21 åtgärder, exempelvis uppdrag till olika
myndigheter. I åtgärdsplanen ingår att stärka det internationella
kunskaps- och erfarenhetsutbytet. Momentet är slutbehandlat.
72. Rskr. 2015/16:92
Extra ändringsbudget för budgetåret 2015
Prop. 2015/16:47, bet. 2015/16:FiU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändrade ramar och ändrade anslag: Den 12 december 2015
beslutade regeringen om ändring i regleringsbrev avseende Migrationsverket för budgetåret 2015. Momentet är slutbehandlat.
73. Rskr. 2015/16:106
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2015/16:1, mot. 2015/16:1352 m.fl., bet. 2015/16:JuU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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2015 beslutade regeringen regleringsbrev och i förekommande fall
ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen. Delmomentet är slutbehandlat.
Mom. 1b om bemyndigande om ekonomiska åttaganden: Den
17 december 2015 beslutade regeringen om regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Polismyndigheten och fastställde därigenom bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:18 Från EU-budgeten
finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet enligt riksdagens
beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om uppföljning av den nya polisorganisationen*: Den 10 april
2014 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att utvärdera ombildningen
av Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium och de 21
polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet. Utvärderingen ska
göras i förhållande till de mål regeringen haft med reformen, att skapa
bättre förutsättningar för ett förbättrat verksamhetsresultat och en högre
kvalitet i polisens arbete. Uppdraget ska delredovisas till regeringen
senast den 1 oktober 2016 respektive den 1 oktober 2017 och
slutredovisas senast den 1 oktober 2018. Därutöver har Polismyndigheten
i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att löpande hålla Justitiedepartementet informerat om det fortsatta genomförandearbetet. Ett
uppdrag som myndigheten hade även under 2015. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 3 om effektivare polis*: Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 7 om polisens närvaro i brottsutsatta områden*: En viktig del i
ombildningen av polisen är att Polismyndighetens samverkan med
lokalsamhället ska stärkas. Regeringen har i regleringsbrevet för 2016
gett Polismyndigheten i uppdrag löpande hålla Justitiedepartementet
informerat om det fortsatta genomförandearbetet. Av regleringsbrevet
framgår också att myndigheten i årsredovisningen för 2016 ska lägga
särskild vikt vid att redovisa genomförandearbetet avseende en lokalt
förankrad polisverksamhet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 11 om antalet poliser*: Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 18 om Kriminalvårdens kostnader m.m.*: Den 17 december
2015 beslutade regeringen om regleringsbrev för budgetåret 2016
avseende Kriminalvården. I regleringsbrevet för 2016 har ett återrapporteringskrav införts om att verksamheten ska vara dimensionerad
utifrån de verksamhetsmässiga behoven och bidra till ett effektivt
resursutnyttjande. Kriminalvården ska redovisa vidtagna och planerade
åtgärder som syftar till ett effektivt resursutnyttjande. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 39 om polisens tillgänglighet*: Ärendet bereds inom
Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 42 om polisens närvaro på internet*: I regleringsbrevet för 2015
fick Brottsförebyggande rådet ett uppdrag som bl.a. innebär att myndigheten ska analysera kompetens och kapacitet vad gäller it-relaterad
brottslighet och forensiska it-undersökningar i den brottsutredande
verksamheten. I arbetet ingår att belysa brister och utvecklingsmöjlig35

Skr. 2015/16:75

heter. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016. Momentet
är inte slutbehandlat.
Mom. 44 om utredning, uppföljning och återkoppling till brottsoffer*:
Som ett led i arbetet med att genomföra EU:s brottsofferdirektiv
beslutade regeringen hösten 2015 om vissa ändringar i förundersökningskungörelsen (1947:948). Ändringarna innebär bl.a. stärkt informationsskyldighet till målsäganden generellt under förundersökningen, t.ex. med
information om den fortsatta handläggningen av ärendet. Momentet är
inte slutbehandlat.
Mom. 46 om information om möjlighet till vittnesstöd*: Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket redovisade i november 2015 ett
gemensamt uppdrag om en långsiktigt hållbar organisation och
finansiering av vittnesstödsverksamheten (Ju2014/3767/KRIM). Redovisningen och förslagen bereds nu i Regeringskansliet. Momentet är inte
slutbehandlat.
74. Rskr. 2015/16:114
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 4 om Anslag inom utgiftsområde 6
avseende a) Anslagen för 2016: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 (regleringsbrev för Kustbevakningen, anslaget 2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för
alarmeringstjänst enligt avtal, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap och Statens haverikommission) avseende myndigheternas
verksamhet och tilldelning av anslagsmedel m.m. enligt riksdagens
beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
avseende b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
4. – om bemyndigande för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor: Regeringen har genom beslut den
18 december 2015 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2016 fastställt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och
andra naturolyckor enligt riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
5. – om bemyndigande för anslaget 2:4 Krisberedskap: Regeringen har
genom beslut den 18 december 2015 om regleringsbrev för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap för 2016 fastställt bemyndigande om
ekonomiska åtaganden för anslaget 2:4 Krisberedskap enligt riksdagens
beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
avseende c) Krediter i Riksgäldskontoret
3. – om bemyndigande till regeringen att för 2016 besluta om lån i
Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet intill ett
belopp av 300 000 000 kronor: Regeringen har genom beslut den
18 december 2015 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2016 medgett myndigheten att disponera en
låneram enligt riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.

avseende d) Godkännande av investeringsplaner
Skr. 2015/16:75
2. – om investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap för 2016–2019: Regeringen har genom beslut den
18 december 2015 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2016 fastställt en investeringsplan enligt
riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.

2.3

Utrikesdepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 2012/13
1. Rskr. 2012/13:91
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:UU2.
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. UD 20), 2013/14:75 (p. UD 2)
och 2014/15:75 (p. UD 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd – a) Biståndsramen, b) Anslag och anslagsvillkor för 2013
under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, c) Bemyndigande om
garantier för biståndsverksamhet, d) Bemyndigande om garantier för
EIB-lån, e) Bemyndigande om garantier för NIB:s miljöinvesteringslån;
Mom. 9 om beställningsbemyndigande för anslag 1:1; Mom. 10 om
beställningsbemyndigande för anslag 2:1: Den 13, den 18 och den
20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande
anslag under utgiftsområdet. g) Bemyndigande om kapitaltillskott till
Swedfund: Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2013 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete och den 18 februari 2013 beslutade regeringen om övergripande inriktning för användning av medel under de anslagsposter
inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd där Regeringskansliet fattar
beslut och Sida disponerar medlen.
Mom. 16 om skrivelse om biståndets resultat: Den 31 januari 2012
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i den delen till
handlingarna.
Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd – f) Godkännande av Sveriges medverkan i AfDB
och bemyndigande om garantier till följd av kapitalhöjningen: Någon
sådan angiven kapitalhöjning har fortfarande inte genomförts. Frågan
bereds vidare i Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1 f).
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Nyare riksmöten
Riksmötet 2014/15
2. Rskr. 2014/15:75
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:UU2
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. UD 27).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om biståndsramen och anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7
a) Biståndsramen, b) Anslag och anslagsvillkor för 2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, c) Bemyndigande om garantier för
biståndsverksamhet, e) Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1: Den
18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande
anslag under utgiftsområdet.
Mom. 2 om biståndsramen och anslagen för 2015 inom utgiftsområde
7, d) Bemyndigande om deltagande i stiftelse: Den 26 februari 2015
beslutade regeringen om ett svenskt deltagande i stiftelsen.
3. Rskr. 2014/15:99
Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Prop. 2014/15:30, bet. 2014/15:UU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 mars 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
4. Rskr. 2014/15:167
Riksrevisionens rapport om valutahanteringen i det internationella
utvecklingssamarbetet
Skr. 2014/15:49, bet. 2014/15:UU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 juni 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
5. Rskr. 2014/15:171
Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet
Skr. 2014/15:59, bet. 2014/15:NU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 januari 2016 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
6. Rskr. 2014/15:184

38

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2014/15:68, bet. 2014/15:UFöU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Mom. 1 om svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali: I beslut den 11 juni 2015 om ändring av regleringsbrev
avseende Försvarsmakten beslutade regeringen om en svensk insats.
Mom. 2 om medicinsk evakueringsförmåga*: Regeringen har verkat
för att FN ska leva upp till sina åtaganden avseende helikopterbidragen
till den västra sektorn i Minusma och har vid upprepade tillfällen
framfört detta till bl.a. FN samt till franska företrädare. Sedan slutet av
2015 finns samtliga utlovade helikoptrar på plats och är operativa. Detta
medför en ökad operativ handlingsfrihet för det svenska förbandet genom
att bidra till en ökad robusthet i sjukvårdskedjan. Regeringen bedömer att
tillkännagivandet är tillgodosett. Regeringen avser att lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna.

Skr. 2015/16:75

7. Rskr. 2014/15:209
Strategisk exportkontroll 2014 – krigsmateriel och produkter med dubbla
användningsområden
Skr. 2014/15:114, bet. 2014/15:UU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 september 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
8. Rskr. 2014/15:216
Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Prop. 2014/15:104, bet. 2014/15:UFöU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
I beslut den 11 juni 2015 om ändring av regleringsbrev avseende
Försvarsmakten beslutade regeringen om en svensk insats.
9. 2014/15:217
Europarådet
Skr. 2014/15:66, bet. 2014/15:UU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
10. Rskr. 2014/15:219
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Skr. 2014/15:67, bet. 2014/15:UU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
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11. Rskr. 2014/15:224
Norden
Skr. 2014/15:90, bet. 2014/15:UU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 september 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2015/16
12. Rskr. 2015/16:25
Höständringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:2, bet. 2015/16:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 december 2015 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev
avseende anslagen 2:3 och 2:4.
13. Rskr. 2015/16:52
Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
Skr. 2014/15:92, bet. 2015/16:UU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 januari 2016 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
14. Rskr. 2015/16:72
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:UU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 5 – a) Anslagen för 2016, b)
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den 10, 17 och 18 december
2015 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag under
utgiftsområdet.
15. Rskr. 2015/16:89
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:NU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 24 – a) Anslagen för 2016, b)
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden p. 4, 5 och 6.
Mom. 2 om AB Svensk Exportkredit: Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag under utgiftsområdet
samt den 18 december 2015 regleringsbrev avseende Riksgäldskontoret.
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16. Rskr. 2015/16:99

Skr. 2015/16:75

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:UU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om biståndsramen och anslagen för 2016 inom utgiftsområde
7 – a) Biståndsramen, b) Anslag och anslagsvillkor för 2016 inom
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, c) Bemyndigande om garantier
för biståndsverksamhet, g) Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1:
Den 17 och 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för
ifrågavarande anslag under utgiftsområdet.
Mom. 2 om biståndsramen och anslagen för 2016 inom utgiftsområde
7 – d) Bemyndigande att ikläda staten betalningsansvar för statliga
garantier till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken
(IBRD), e) Bemyndigande till regeringen att besluta om kapitaltillskott
till Swedfund International AB, f) Bemyndigande att medverka i kapitalhöjning i Interamerikanska Investeringsbolaget (IIC) och att ikläda
staten betalningsansvar i form av statliga garantier: Frågorna bereds i
Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 d), e), och f).
17. Rskr. 2015/16:107
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats
RSM i Afghanistan
Prop. 2015/16:41, bet. 2015/16:UFöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
I beslut den 18 december 2015 om regleringsbrev avseende Försvarsmakten beslutade regeringen om en fortsatt svensk insats.
18. Rskr. 2015/16:108
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Prop. 2015/16:40, bet. 2015/16:UFöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
I beslut den 18 december 2015 om regleringsbrev avseende Försvarsmakten beslutade regeringen om en fortsatt svensk insats.
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2.4

Försvarsdepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 2012/13
1. Rskr. 2012/13:197
Hemvärnets insatsberedskap
Mot. 2011/12:Fö228 och 2011/12:Fö231, bet. 2012/13:FöU10
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fö 6) och skr. 2014/15:75 (p.
Fö 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om hemvärnets insatsberedskap*: Den 24 oktober 2013 beslutade
regeringen kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning
(dir. 2013:94). I utredarens uppdrag ingick bl.a. att klarlägga förutsättningarna enligt dagens regelverk för att öka hemvärnets tillgänglighet i
fredstid (se även p. 2 nedan). Betänkandet Försvarsmakten i samhället –
en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret redovisades den 14 november 2014 (SOU
2014:73). I betänkandet lämnades bl.a. förslag till författningsändringar
som bedöms nödvändiga för att öka hemvärnets tillgänglighet i fredstid.
Betänkandet har remissbehandlats. Förslagen bereds inom Regeringskansliet. Regeringen redovisade i propositionen Försvarspolitisk
inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 (prop. 2014/15:109) en bedömning avseende tillgänglighet och beredskap hos Försvarsmaktens
krigsförband inklusive hemvärnsförbanden. Den 25 juni 2015 beslutade
regeringen om inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016
t.o.m. 2020. Enligt regeringens beslut ska hemvärnsförbanden även i
fredstid snabbt kunna lösa ålagda uppgifter inklusive stöd till samhället
vid kris. Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att tillsätta
utredningen En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära
försvaret (dir. 2015:98). Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2016. I samband med behandlingen av denna utredning avser
regeringen återkomma till frågan om hemvärnets insatsberedskap med
syftet att behandla dessa frågor samlat. Skrivelsen är inte slutbehandlad.
2. Rskr. 2012/13:223
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Utredning om fortsatt utveckling av personalförsörjningssystemet
Mot. 2011/12:Fö228, bet. 2012/13:FöU7
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fö 7) och skr. 2014/15:75 (p.
Fö 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om utredning om fortsatt utveckling av personalförsörjningssystemet*:
Den 24 oktober 2013 beslutade regeringen om kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning (dir. 2013:94). Betänkandet
Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär
personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU
2014:73) redovisades den 14 november 2014. Betänkandet har
remissbehandlats. Regeringen redovisade i propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020 (prop.

2014/15:109) ett antal bedömningar i fråga om Försvarsmaktens Skr. 2015/16:75
personalförsörjning. Den 1 oktober 2015 beslutade regeringen att tillsätta
utredningen En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära
försvaret (dir. 2015:98). Uppdraget ska redovisas senast den
30 september 2016. Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
3. Rskr. 2013/14:317
Vårändringsbudget för 2014
Prop. 2013/14:99, bet. 2013/14:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fö 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om godkännande av anskaffning av JAS 39E. I vårändringsbudget för 2014 (prop. 2013/14:99, bet. 2013/14:FiU21, rskr.
2013/14:317) godkände riksdagen att anskaffningen av stridsflygsystemet JAS 39E även får omfatta nyproduktion av komponenter och
flygplan. Bakgrunden till regeringens förslag var det starka internationella intresset för JAS 39 Gripen och motivet till utvidgningen av
mandatet var att detta gör det möjligt att genomföra övergången från
tidigare stridsflygsystem till JAS 39E på ett mer kostnadseffektivt sätt
och samtidigt ytterligare gynna Försvarsmaktens operativa förmåga
genom att nyproducera vissa delsystem eller hela flygplan. Inget avtal
om försäljning av JAS 39 Gripen, som föranleder nyproduktion av
komponenter eller flygplan, har ingåtts under 2015. Momentet är inte
slutbehandlat.
Riksmötet 2014/15
4. Rskr. 2014/15:63
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FöU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fö 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2c om bemyndigande till regeringen att för 2015 utnyttja en kredit
om högst 40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara
eller andra utomordentliga förhållanden föreligger: Den 28 januari 2016
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Delmomentet är slutbehandlat.
Mom. 3 om att införa ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament för vissa personalkategorier
inom Försvarsmakten*: För att öka viljan hos soldaterna att fullfölja sina
kontraktstider anser utskottet att ett förslag bör tas fram för att införa ett
system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation, liksom att andra
typer av incitament, bör införas för en sådan personalkategori som
kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). I
budgetpropositionen för 2016 redovisar regeringen att regeringen den

43

Skr. 2015/16:75

25 juni 2015 fattade beslut om inriktningen för Försvarsmaktens
verksamhet under åren 2016 t.o.m. 2020. Enligt regeringens beslut bör
Försvarsmakten inom ramen för den delegerade statliga arbetsgivarpolitiken överväga att ta upp diskussioner om åtgärder, inklusive
införandet av ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation
liksom andra typer av incitament, för att gruppbefäl, soldater och sjömän
ska fullfölja sina tidsbegränsade anställningar. Regeringen bedömer
därmed att den vidtagit de åtgärder som är lämpliga för regeringen att
vidta till följd av den delegerade statliga arbetsgivarpolitiken. Momentet
är slutbehandlat.
5. Rskr. 2014/15:103
Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret
Skr. 2013/14:255, bet. 2014/15:FöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 23 april 2015 beslutade regeringen propositionen Försvarspolitisk
inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020 (prop.
2014/15:109). Skrivelsen är slutbehandlad.
6. Rskr. 2014/15:119
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Skr. 2014/15:27, bet. 2014/15:FöU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 april 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
7. Rskr. 2014/15:120
Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
Prop. 2014/15:22, bet. 2014/15:FöU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 mars 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
144 och 145).
8. Rskr. 2014/15:132
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Mot. 2014/15:1618 och 2014/15:1907, bet. 2014/15:FöU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Om att inrätta ett centrum med specialistkompetens i och forskning om
veteranfrågor*: Utskottet betonar att ansvaret för veteranfrågor bör
tydliggöras och ser därför att det finns behov av att inrätta ett centrum för
veteranfrågor. Behovet av stöd till dem som tjänstgjort i olika internationella insatser och deras anhöriga bör lyftas fram. Utskottet anger att en
utvecklad veteranadministration kan bli en plattform för rehabilitering,
stödsamtal, karriärväxling och forskning om utlandsveteraners svårig-

heter. Därutöver vill utskottet understryka vikten av att veteranstödet Skr. 2015/16:75
även omfattar civila som tjänstgjort i olika insatser och att ett centrum
ska tjäna såväl civila som militära veteraner.
Remitteringen av Veteranutredningens betänkande (SOU 2014:27) är
avslutad. I betänkandet ligger bl.a. förslag om bildandet av en Veteranmyndighet med delvis likartade uppgifter som det veterancentrum som
utskottet anser ska inrättas. Den 18 december 2015 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten och har där
gett Försvarsmakten i uppdrag att senast i samband med delårsrapporten
redovisa ett förslag om inrättande av ett särskilt veterancentrum inom
myndigheten. Skrivelsen är inte slutbehandlad.
9. Rskr. 2014/15:250
Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020
Prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:UFöU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 december 2015 beslutade regeringen om anvisningar för
Försvarsmaktens försvarsplanering. Den 28 januari 2016 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
10. Rskr. 2014/15:251
Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020
Prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om det militära försvaret och dess mål: Den 25 juni 2015
beslutade regeringen om inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för
åren 2016 t.o.m. 2020. Samma dag beslutade regeringen om inriktning
för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 t.o.m. 2020. Den
19 november 2015 beslutade regeringen ändringar i förordningen
(2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Den 10 december 2015
beslutade regeringen anvisningar för Försvarsmaktens försvarsplanering.
Samma dag beslutade regeringen ett uppdrag till Försvarsmakten och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende totalförsvarsplanering. Samma dag beslutade regeringen planeringsanvisningar för
det civila försvaret.
Mom. 2 om tidigare krav på operativ förmåga: se mom. 1 ovan.
Mom. 4 om det civila försvaret och dess mål: se mom. 1 ovan.
Mom. 5 om Försvarsmaktens organisation: se mom. 1 ovan.
Den 28 januari 2016 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2015/16
11. Rskr. 2015/16:30
Riksrevisionens rapport om kontroll av försvarsunderrättelseverksamheten
Skr. 2014/15:142, Bet. 2015/16:FöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 28 januari 2016 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
12. Rskr. 2015/16:49
Militära frågor
Mot. 2015/16 FöU2172, bet. 2015/16:FöU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om långräckviddiga bekämpningssystem*: Regeringen kommer i
budgetpropositionen för 2017 att återkomma till riksdagen med en
tolvårig investeringsplan. Utgångspunkten är att planen ska vara i ekonomisk balans och säkerställa en god och balanserad förmågeutveckling.
Om anskaffningen av ett långräckviddigt bekämpningssystem inte
inryms i planen avser regeringen att hantera frågan inom ramen för den
kommande utredningen om Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
13. Rskr. 2015/16:115
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FöU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4a
– om anslag inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2016 (avseende Försvarsmakten, Försvarets materielverk,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Totalförsvarets forskningsinstitut,
Statens inspektion för försvarsunderättelseverksamheten, Försvarsunderrättelsedomstolen, Försvarets radioanstalt, anslaget 1:7 Officersutbildning m.m., anslaget 1:10 nämnder m.m.) avseende myndigheternas
verksamhet och tilldelning av anslagsmedel m.m. enligt riksdagens
beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
Mom. 4b
– om bemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten och har därmed
fastställt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:3
Anskaffning av materiel och anläggningar enligt riksdagens beslut.
Delmomentet är slutbehandlat.
– om bemyndigande för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten
och har därmed fastställt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för
anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar enligt riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
– om beslut om upplåtelse av sådan materiel som kan avvaras under
begränsad tid till de länder till vilka JAS 39 C/D har upplåtits.
Regeringen har ännu inte omsatt detta beslut till mandat till Försvarets
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materielverk att avtala om upplåtelse av materiel. Ett sådant avtal kan bli Skr. 2015/16:75
aktuellt under 2016. Delmomentet är inte slutbehandlat.
Mom. 4c
– om bemyndigande till regeringen att för 2016 utnyttja en kredit om
högst 40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller
andra utomordentliga förhållanden föreligger: Delmomentet är inte
slutbehandlat.
– om kredit i Riksgäldskontoret för Försvarets materielverk: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Försvarets materielverk och har därmed medgett Försvarets materielverk att disponera en kredit i Riksgäldskontoret i enlighet
med riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
Mom. 4d
– om investeringsplan för Försvarsmakten 2016–2019: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Försvarsmakten och har därmed fastställt investeringsplan
för Försvarsmakten enligt riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.

2.5

Socialdepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 1997/98
1. Rskr. 1997/98:289
Reformerat tandvårdsstöd
Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25
Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. S 28), skr. 1999/2000:75 (p. S
13), skr. 2000/01:75 (p. S 10), skr. 2001/02:75 (p. S 6), skr. 2002/03:75
(p. S 5), skr. 2003/04:75 (p. S 4), skr. 2004/05:75 (p. S 3), skr.
2005/06:75 (p. S 3), skr. 2006/07:75 (p. S 3), skr. 2007/08:75 (p. S 3),
skr. 2008/09:75 (p. S 3), skr. 2009/10:75 (p. S 3), skr. 2010/11:75 (p. S
3), skr. 2011/12:75 (p. S 1), skr. 2012/13:75 (p. S 1) och skr. 2013/14:75
(p. S 1) och skr. 2014/15:75 (p. S 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om övriga konkurrensfrågor*: I regleringsbrevet för budgetåret
2003 avseende Konkurrensverket gav regeringen Konkurrensverket i
uppdrag att närmare analysera konkurrensen på marknaden för tandvård
och orsakerna till de brister som konstaterats. I rapporten Tandvård och
konkurrens (2004:1) i januari 2004 lämnades bl.a. förslag om landstingens hantering av mervärdesskatt. I rapporten konstaterades bl.a. att
det s.k. kommunkontosystemet, vars syfte är att neutralisera effekterna
av mervärdesbeskattning vid förvärv av varor och tjänster till kommunal
verksamhet skapade konkurrenssnedvridning i förhållande till privata
tandvårdsföretag som inte omfattades av systemet.
Frågan om landstingens hantering av ingående mervärdesskatt i
folktandvårdens verksamhet och de problem som togs upp i Konkurrensverkets rapport behandlades av regeringen i propositionen Statligt
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tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49) som beslutades av regeringen den
17 januari 2008. Enligt landstingen hanterades ersättningen från
kommunkontosystemet på ett sätt som innebar att den inte kom
folktandvården till del. Regeringen konstaterade dock i propositionen att
redovisningen av folktandvårdens kostnader och intäkter behövde vara
mera transparent för att det skulle gå att bedöma om ersättning från
kommunkontosystemet ledde till konkurrenssnedvridning till folktandvårdens fördel eller inte. Regeringen gav i enlighet med vad som
aviserades i propositionen Statskontoret i uppdrag att svara för en
uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården
och vid behov föreslå åtgärder för att åstadkomma god transparens
avseende redovisningen av folktandvårdens intäkter och kostnader.
Uppdraget redovisades i en delrapport i juni 2009 där Statskontoret bl.a.
ansåg att det inte finns en tillräcklig grad av transparens i landstingens
ekonomiska redovisning av folktandvården vilket begränsade möjligheterna att bedöma om det förekom subventioner som snedvred
konkurrensen. Landstingen tillsatte under 2010 en projektgrupp med
uppdrag att ta fram en gemensam modell för särredovisning av tandvårdsverksamheterna. Ett förslag till hur den ekonomiska redovisningen
skulle ske i framtiden ställdes till bl.a. Statskontoret för att myndigheten
skulle kunna beakta detta i sin slutrapport. Om den föreslagna modellen
kunde anses garantera tillräckligt god transparens i redovisningen torde
lagstiftning kunna undvikas.
I budgetpropositionerna för 2012 och 2013 (prop. 2011/12:1,
utgiftsområde 9, s. 44 och prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 61)
konstaterade regeringen att Statskontoret i sin slutrapport som lämnades i
juni 2011 bedömde att den redovisningsmodell som tillämpas fr.o.m.
2012 lever upp till kraven på en transparent redovisning. Statskontoret
föreslog att en uppföljning av huvudmännens redovisning av folktandvården skulle genomföras under 2014. Regeringen gav den 23 januari
2014 Statskontoret i uppdrag att genomföra en sådan uppföljning.
Statskontoret redovisade uppdraget den 15 december 2014. Statskontorets samlade bedömning var att landstingens ekonomiska redovisning av
folktandvården generellt sett har förbättrats betydligt sedan Statskontorets förra uppföljning för budgetåren 2008–2010. Regeringen
bedömer att landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården i
väsentliga delar är tillfredsställande.
I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), utgiftsområde 9,
s. 60 redogjorde regeringen för vad som tidigare sagts. Vidare angavs att
avsikten är att fortsatt följa utvecklingen av landstingens redovisning
samt att regeringen därmed ansåg att tillkännagivandet var slutbehandlat.

Riksmötet 2003/04
2. Rskr. 2003/04:102

Skr. 2015/16:75

Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)
Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:SfU1
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. S 46), skr. 2004/05:75 (p. S
22), skr. 2005/06:75 (p. S 19), skr. 2006/07:75 (p. S 12), skr. 2007/08:75
(p. S 8), skr. 2008/09:75 (p. S 7), skr. 2009/10:75 (p. S 7), skr.
2010/11:75 (p. S 5), skr. 2011/12:75 (p. S 2), skr. 2012/13:75 (p. S 2) och
skr. 2013/14:75 (p. S 2) och skr. 2014/15:75 (p. S 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 34 om vissa frågor om aktivitetsersättningen*: Den del av
momentet som rör vilande ersättning vid studier lämnades förslag om i
propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor (prop. 2005/06:159) som
regeringen beslutade den 16 mars 2006.
Utredningen om översyn av aktivitetsersättningen (S 2007:15)
(dir. 2007:183) har den 2 december 2008 överlämnat betänkandet Brist
på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102).
Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 angett att en långsiktig
och strukturellt riktig reform av aktivitetsersättningen dock kräver vidare
analys och utredning (prop. 2011/12:1, utgiftsområde 10, s. 59). I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 10, s. 44 f.)
presenterades en rad förslag gällande unga med aktivitetsersättning, bl.a.
utökade möjligheter till vilande aktivitetsersättning. Denna del av
momentet är slutbehandlat.
När det gäller den del av momentet som avser merkostnadsersättning
för personer mellan 16 och 19 år och som inte bor med sina föräldrar har
Socialdepartementet tillsatt en arbetsgrupp (S 2012:G) som haft i uppdrag att göra en översyn av regler och tillämpning av förmånerna bilstöd
till personer med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag för barn med funktionshinder. Arbetsgruppen presenterade sina
förslag den 30 juni 2015.
I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) utgiftsområde 10,
s. 23, informerade regeringen riksdagen om att arbetet med översynen av
arbetet med handikappersättning och vårdbidrag för barn med funktionshinder fortskrider. Promemorian Reformerade stöd till barn och vuxna
med funktionsnedsättning (Ds 2015:58) har remitterats. Remisstiden gick
ut den 29 februari 2016. Regeringen planerar därefter att lämna en
proposition till riksdagen.
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Riksmötet 2005/06
3. Rskr. 2005/06:90
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SfU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 49), skr. 2006/07:75 (p. S
20), skr. 2007/08:75 (p. S 14), skr. 2008/09:75 (p. S 12), skr. 2009/10:75
(p. S 11), skr. 2010/11:75 (p. S 9), skr. 2011/12:75 (p. S 4), skr.
2012/13:75 (p. S 4) och skr. 2013/14:75 (p. S 4) och skr. 2014/15:75 (p.
S 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om sjuklön*: En ny ersättning för höga sjuklönekostnader har i
december 2014 beslutats av riksdagen efter förslag i budgetpropositionen
för 2015 (volym Ia Förslag till statens budget för 2015, finansplan och
skattefrågor, avsnitt 7.4, s. 377).
Frågan om sjuklönesystemet har behandlats av den parlamentariskt
tillsatta kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) (dir. 2010:48, dir. 2011:40, dir. 2012:26 och dir.
2012:90), som har haft i uppdrag att se över de allmänna försäkringarna
vid sjukdom och arbetslöshet. Kommitténs arbete slutredovisades den
2 mars 2015, Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21).
Kommittén har inte lämnat några förslag vad avser sjuklönesystemet.
Kommitténs bedömning är att ekonomiska och juridiska drivkrafter är
effektiva verktyg för att arbetsgivare ska ta ansvar för sjukfrånvaro och
arbetsmiljö. De positiva effekterna måste emellertid vägas mot de
negativa effekterna som ökade drivkrafter kan ge upphov till. Blir arbetsgivarens kostnader för sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser för stora,
ökar riskerna att personer med hälsoproblem och svag anknytning till
arbetsmarknaden får svårare att hitta en anställning.
I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), utgiftsområde 10
s. 23 anförde regeringen att det mot bakgrund av kommitténs ställningstagande och den nyligen införda ersättningen för höga sjuklönekostnader
inte fanns anledning att vidta ytterligare åtgärder. Härmed ansåg regeringen också att tillkännagivandet var slutbehandlat.
4. Rskr. 2005/06:111
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 51), skr. 2006/07:75 (p. S
21), skr. 2007/08:75 (p. S 15), skr. 2008/09:75 (p. S 13), skr. 2009/10:75
(p. S 12), skr. 2010/11:75 (p. S 10), skr. 2011/12:75 (p. S 5), skr.
2012/13:75 (p. S 5) och skr. 2013/14:75 (p. S 5) och skr. 2014/15:75 (p.
S 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 22 om spelberoende*: Den 20 juni 2007 tillsatte regeringen
utredningen om en stärkt och moderniserad spelreglering (Fi 2007:07)
(dir. 2007:79). Utredaren överlämnade i december 2008 slutbetänkandet
En framtida spelreglering (SOU 2008:124). Av de handlingsalternativ

som framkommit förordar utredaren att strama upp dagens spelreglering Skr. 2015/16:75
och öppna vissa typer av vadhållning för nya aktörer. Under 2009
genomförde Statens folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten,
den första svenska longitudinella studien om spel och hälsa. Studien
syftar bl.a. till att beskriva spelandet och undersöka omfattningen av
spelproblem. Studien ska genomföras under flera år framöver. Statens
folkhälsoinstitut har i samarbete med Stockholms läns landsting,
Göteborgs stad och Malmö stad utarbetat behandlingsmetoder för
spelberoende. Den senaste utvärderingen av metoderna presenterades i
slutet av 2011.
Den 14 juni 2012 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram
en plan för ett ordnat införande av metoder för vård- och behandlingsinsatser. Uppdraget redovisades den 31 maj 2013.
Inom Regeringskansliet tillsattes en utredning den 1 april 2014
(Socialdepartementet). Utredarens uppdrag var att ha ett brett angreppssätt och bl.a. titta på frågor som rör vård och behandling och prevention.
I detta ingick t.ex. att göra en nulägesanalys av befintlig verksamhet för
att förebygga och behandla spelberoende, att fundera över ansvarsfördelning och organisation och forskning och kompetensutveckling.
Socialstyrelsens redovisning från den 31 maj 2013 hanterades inom
ramen för detta arbete. Arbetet slutredovisades i form av en
departementspromemoria, Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48), i augusti 2015. I departementspromemorian görs
bedömningen att en tänkbar modell för att finansiera insatser för att
motverka spelberoende är att staten anger i villkor för speltillstånd att
spelaktörer ska avsätta en viss summa för finansiering av forskning och
uppföljning inom spelområdet. Promemorian har remitterats. Remisstiden löpte ut den 25 januari 2016. I promemorian föreslås ändringar i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen för att tydliggöra ansvaret för att förebygga och behandla spelmissbruk. Förslagen föreslås
träda i kraft den 1 januari 2017.
Socialstyrelsen har därutöver fått i uppdrag att ta fram och sprida ett
nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk. Det
syftar till att stödja ett kunskapsbaserat arbete för att minska de skadliga
effekterna av överdrivet spelande. Kunskapsstödet ska finnas tillgängligt
senast den 31 december 2016. Regeringen har vidare för avsikt att ge
Folkhälsomyndigheten ett motsvarande uppdrag om kunskapsstöd när det
gäller förebyggande av spelproblem.
Frågor om villkor för spellicenser, beskattning och avgifter kommer
att behandlas av den utredning om omreglering av spelmarknaden som
regeringen har tillsatt (dir. 2015:95). Bedömningen är att nämnda utredning kommer att göra den analys som riksdagen efterfrågar i sitt
tillkännagivande. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2017.
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5. Rskr. 2005/06:144
Psykiatri
Mot. 2004/05:So218 m.fl., bet. 2005/06:SoU6
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 23), skr. 2007/08:75 (p. S
17), skr. 2008/09:75 (p. S 15), skr. 2009/10:75 (p. S 14), skr. 2010/11:75
(p. S 12), skr. 2011/12:75 (p. S 6), skr. 2012/13:75 (p. S 6) och skr.
2013/14:75 (p. S 6) och skr. 2014/15:75 (p. S 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården*:
Med utgångspunkt i den Nationella psykiatrisamordnarens betänkande
(SOU 2006:100) har regeringen beslutat om ett flertal satsningar på
psykiatrins område.
Den 10 juli 2008 gav regeringen dessutom en utredare (S 2008:09) i
uppdrag att göra en översyn av lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (dir.
2008:93). Utgångspunkten skulle dels vara förslagen från Psykansvarskommittén i betänkandet Psykisk störning, brott och ansvar
(SOU 2002:3), dels att det ekonomiska ansvaret skulle förändras i olika
avseenden. Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 om tilläggsdirektiv
till utredningen (dir. 2009:93). Utöver tidigare uppdrag skulle utredningen även överväga vilka regler som borde gälla i fråga om en intagen
som har förts över från en anstalt eller ett häkte till en vårdinrättning eller
en undersökningsenhet för frivillig psykiatrisk vård eller rättspsykiatrisk
undersökning, uppmärksamma barn som vårdas inom den psykiatriska
tvångsvården och redogöra för de följder som utredningens förslag har på
hälso- och sjukvård och socialtjänst ur ett patient- och brukarperspektiv
och ett organisatoriskt perspektiv. Psykiatrilagsutredningen överlämnade
i april 2012 betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar
och samhällsskydd (SOU 2012:17).
En departementspromemoria innehållande vissa förslag med anknytning till Psykiatrilagsutredningens betänkande remitterades den
21 oktober 2013. Propositionen Elektronisk kommunikation och andra
säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård (prop. 2013/14:119) med
utgångspunkt i promemorians innehåll antogs av riksdagen den 4 juni
2014.
Under våren 2014 utarbetades inom Socialdepartementet departementspromemorian Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28). Departementspromemorian remitterades till den
30 november 2014 och därefter har arbetet med en proposition påbörjats.
Nuvarande beredningsunderlag kommer under våren 2016 att kompletteras med ytterligare förslag som ska remissbehandlas. Skrivelsen
bedöms kunna slutbehandlas när propositionen lämnas till riksdagen
vilket beräknas ske tidigast 2016.
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Riksmötet 2011/12
6. Rskr. 2011/12:122

Skr. 2015/16:75

Organdonationsfrågor
Mot. 2011/12:So330 m.fl., bet. 2011/12:SoU9
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. S 17) och skr. 2013/14:75 (p. S
12) och skr. 2014/15:75 (p. S 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Organdonationsfrågor*: Regeringen beslutade den 1 mars 2012 om
uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett underlag om organ- och
vävnadsdonation. Uppdraget redovisades i april 2012.
Socialdepartementet har därefter fört en dialog med företrädare för
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting om arbetet med
att främja tillgången till organ och vävnader för transplantation.
Företrädare för Socialdepartementet har även vid socialutskottets
sammanträde den 31 maj 2012 redogjort för pågående aktiviteter och
aktiviteter under övervägande.
Därefter har behovet av en statlig utredning kring donations- och
transplantationsfrågor aktualiserats. Den 28 februari 2013 beslutade
regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en
översyn av vissa donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04)
(dir. 2013:25). Den 27 mars 2014 lämnade utredningen en delredovisning
som bl.a. beskriver nuvarande ansvarsfördelning mellan olika aktörer,
innehåller en genomgång av de alternativ som i dag finns för enskilda att
göra sin vilja känd och kartlägger i vilka sammanhang som
donationsfrågor på ett mer rutinmässigt sätt skulle kunna aktualiseras.
Regeringen beslutade den 5 juni 2014 om tilläggsdirektiv
(dir. 2014:83) till utredningen om donations- och transplantationsfrågor
(S 2013:04). Utredaren skulle enligt tilläggsdirektiven även kartlägga och
analysera förfarandena avseende ersättningen till levande donatorer.
Utredaren skulle lämna de författningsförslag som övervägandena gav
anledning till.
Betänkandet Organdonation En livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)
överlämnades den 30 september 2015 och remitterades den 20 november
samma år. Skrivelsen bedöms kunna slutbehandlas när propositionen
lämnas till riksdagen, vilket beräknas ske under våren 2017.
7. Rskr. 2011/12:201
Funktionshindersfrågor
Mot. 2011/12:So521 m.fl., bet. 2011/12:SoU13
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. S 28) och skr. 2013/14:75 (p. S
14) och skr. 2014/15:75 (p. S 9).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om behovsbedömning vid personlig assistans*: Regeringen
beslutade den 10 maj 2012 att ge Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF) i uppdrag att ta fram underlag för och bedöma orsakerna till utfallet
av Försäkringskassans beslut om assistansersättning enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken.
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Den 17 december 2012 lämnade ISF delrapporten Utfall av beslut om
statlig assistansersättning (Rapport 2012:18). Av ISF:s granskning av
Försäkringskassans beslut som fattats under perioden 2002–2011 kan
man dra följande slutsatser. Från och med 2008 sker en tydlig förändring
i Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Avslagsbesluten ökar
och antalet beviljandebeslut på nyansökningar minskar påtagligt, inflödet
av personer under 65 år minskar och personer mister i ökad utsträckning
sin assistansersättning vid tvåårsomprövningar. Det sker dock förhållandevis marginellt – 1,5 procent av samtliga mister sin ersättning.
Personer, vars assistansersättning upphör, kan dock fortsättningsvis vara
berättigade till personlig assistans för både grundläggande och andra
personliga behov av kommunen enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Genomsnittligt antal
timmar fortsätter vidare att öka, liksom antalet personer över 65 år som
har assistans. Antalet som har assistans ökar under perioden till runt
16 000 personer. ISF kan inte utan en mer omfattande granskning uttala
sig om vad det är som orsakat förändringarna från 2008. En möjlig
förklaring kan vara att begreppet ”grundläggande behov” stegvis har
förtydligats. Andra tänkbara orsaker är förändring i Försäkringskassans
organisation, som möjliggör bättre styrningsmöjligheter för ökad
enhetlighet i bedömningarna, och ändrade arbetssätt. Ytterligare faktorer
som kan ha påverkat förändringarna kan, enligt ISF, vara dels att fler
personer som inte uppfyller kriterierna för assistansersättning ansökt om
sådan, dels att behoven hos brukarna förändrats på grund av utveckling
inom de medicinska och hjälpmedelstekniska områdena.
Den 12 februari 2013 har inför socialutskottet en muntlig redovisning
skett av ISF:s delrapport (Rapport 2012:18), en bedömning av
slutsatserna och de behov av åtgärder som regeringen anser behövs för
att upprätthålla intentionerna i LSS. Regeringen hade beslutat om nya
mål för assistansersättningen i syfte att öka säkerheten i besluten. Målen
fastställdes i Försäkringskassans regleringsbrev för 2013. Enligt målen
skulle Försäkringskassan effektivisera kontrollen av assistansersättningen, effektivisera handläggningen och förbättra utredningarnas kvalitet
och öka kvaliteten och säkerheten i besluten, särskilt i det första beslutet
om assistansersättning. Myndigheten skulle även vidareutveckla it-stödet
för assistansersättningen för att effektivisera beslutsstöd, kontroll och
informationsförsörjning. Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelse
och genomförda insatser för att uppnå målen. Myndigheten skulle också
redovisa hur man utifrån sin kompetens och sitt myndighetsansvar
utformat styrformer som innebär att beslut, utbetalningar och kontroll av
assistansersättningen förbättrades.
ISF har slutredovisat sitt uppdrag i oktober 2014. Den sammantagna
bilden är, enligt ISF, att de som har störst behov också är de som får
assistansersättning och att de flesta som blir av med sin ersättning får
andra stöd.
Tillkännagivandet redovisas i budgetpropositionen för 2016 (prop.
2015/16:1), utgiftsområde 9, s. 165. Regeringen bedömer där att ISF:s
granskning har bidragit till ökad kunskap om utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Den har även bidragit till att
klargöra om och i vilken utsträckning andra insatser getts till personer
som fått sin assistansersättning indragen eller fått avslag på en ansökan.

Regeringen redovisade också att det som en direkt följd av ISF:s rapport Skr. 2015/16:75
har lämnats ett uppdrag till Socialstyrelsen (S2014/00177/FST) om att
kartlägga och analysera insatsen personlig assistans enligt LSS eller
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. Syftet är att få
ökade kunskaper om personlig assistans som beviljas av kommunerna.
Regeringen angav vidare att arbetet i denna fråga kommer att fortsätta
men bedömde att tillkännagivandet med de åtgärder som vidtagits var
slutbehandlat.
Riksmötet 2012/13
8. Rskr. 2012/13:161
Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet
Skr. 2012/13:44, bet. 2012/13:SoU10
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 20)och skr. 2014/15:75 (p. S
10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om utvärdering av tandvårdsreformen*, mom. 2 om prisportal
och referensprissystem i tandvårdsreformen* och mom. 3 om behovet av
en myndighet med samlat ansvar för att patienter får rätt information*:
Den 27 februari 2014 beslutade regeringen att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års
tandvårdsreform (S 2014:06, dir. 2014:28).
Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd avlämnade sitt slutbetänkande i augusti 2015, Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare
patienter (SOU 2015:76). Utredningens huvudsakliga syfte var att
analysera hur den befintliga organisationen och det befintliga systemet
för tandvårdssubvention för vuxna kan förbättras för att effektivare bidra
till att uppnå målen med tandvårdsstödet samtidigt som god kostnadskontroll säkerställs. Betänkandet remitterades i november 2015 och
remisstiden gick ut den 3 februari 2016. Skrivelsen bedöms kunna
slutbehandlas när propositionen lämnas till riksdagen, vilket beräknas ske
under 2017.
9. Rskr. 2012/13:174
Rehabilitering tillbaka till arbete
Utskottsinitiativ, bet. 2012/13:SfU6
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 23) och skr. 2014/15:75 (p. S
12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Rehabilitering tillbaka till arbete*: I budgetpropositionen för 2014 (prop.
2013/14:1, utgiftsområde 10, s. 26–28) presenterades ett antal åtgärder
för en effektiv rehabilitering som syftar till att den enskilde ska kunna få
ta del av de rehabiliteringsåtgärder som denne är i behov av. Regeringen
har vidare i Försäkringskassans regleringsbrev för 2014 gett myndigheten i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer att den
försäkrades rehabiliteringsbehov utreds i god tid innan den försäkrade
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når den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Uppdraget redovisades den
28 februari 2015.
Försäkringskassan gjorde våren 2015 en rättslig kvalitetsuppföljning
som visar att i närmare en tredjedel av de fall som avslutas på grund av
den bortre tidsgränsen har inte förutsättningarna för rehabilitering
klarlagts före det att den bortre tidsgränsen nåtts, än mindre har
rehabiliteringsåtgärder genomförts. Att det hittills inte varit möjligt att
säkerställa att människor får rehabiliteringsinsatser innan de tvingats
lämna ersättningen från sjukförsäkringen på grund av den bortre
tidsgränsen är ytterligare skäl att avskaffa denna. I budgetpropositionen
för 2016 (prop. 2015/16:1), utgiftsområde 10, s. 39 föreslogs därför att
den bortre tidsgränsen avskaffas från och med den 1 februari 2016.
Genom förslaget ansåg regeringen att tillkännagivandet var slutbehandlat.
10. Rskr. 2012/13:196
Samhällets räddningstjänst
Mot. 2012/13:Fö213 och mot. 2012/13:Fö226, bet. 2012/13:FöU8
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 26) och skr. 2014/15:75 (p. S
13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om hjärtstartare (reservation 3)*: Regeringen har gett
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om verktyg för
att öka överlevnad vid akut hjärt- och kärlsjukdom. Socialstyrelsen
redovisade uppdraget den 31 maj 2015. Departementet analyserar vilken
ytterligare beredning som är nödvändig för att omhänderta riksdagens
tillkännagivande. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i
budgetpropositionen för 2017. Tillkännagivandet torde därigenom kunna
avslutas.
11. Rskr. 2012/13:277
Metoder för bedömning av arbetsförmåga
Utskottsinitiativ, bet. 2012/13:SfU10
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 38) och skr. 2014/15:75 (p. S
14).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Utvärdering av metoder för bedömning av arbetsförmåga*: Försäkringskassan fick 2010 regeringens uppdrag att vidareutveckla metoder och
instrument för bedömning av arbetsförmåga. Detta uppdrag slutredovisades i januari 2013. I maj 2013 gav regeringen Försäkringskassan i
uppdrag att bedriva en pilotverksamhet för att möjliggöra justeringar och
uppföljningar inför införandet av de vidareutvecklade metoderna och
verktygen. I uppdraget ingick att senast den 15 augusti 2013 redovisa en
plan för utvärdering av pilotverksamheten. När riksdagens tillkännagivande lämnades beslutade regeringen med anledning av detta att ge
Försäkringskassan ett tilläggsuppdrag att inom ramen för det tidigare
uppdraget till den 15 augusti 2013 även utvärdera hittillsvarande
pilotverksamhet. Försäkringskassan har i augusti 2013 redovisat de

erfarenheter som den begränsade försöksverksamheten gett. Den 2 maj Skr. 2015/16:75
2014 slutredovisade Försäkringskassan uppdraget.
Försäkringskassans utvärdering har beretts inom Regeringskansliet och
det bedömdes att ytterligare underlag behövdes för att tillmötesgå
riksdagens tillkännagivande. Regeringen gav därför i regleringsbrevet för
2015 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ett granskningsuppdrag
som redovisades den 10 augusti 2015.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1),
utgiftsområde 10, s. 19 f. redovisat vad ISF har angett i sin redovisning
samt gjort bedömningen att AFU är väl förenligt med att kunna göra en
individuell bedömning i varje enskilt ärende. I fråga om de brister ISF
har påtalat i Försäkringskassans arbete angavs vidare att regeringen avser
att hantera dessa inom ramen för sin styrning av Försäkringskassan. Med
detta ansåg regeringen att tillkännagivandet var slutbehandlat.

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
12. Rskr. 2013/14:125
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 56) och skr. 2014/15:75 (p. S
15).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om det statliga tandvårdsstödet*: Den 27 februari 2014
beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att
genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform
(S 2014:06, dir. 2014:28).
Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd avlämnade sitt slutbetänkande i augusti 2015, Ett tandvårdsstöd för alla – fler och starkare
patienter (SOU 2015:76). Utredningens huvudsakliga syfte var att analysera hur den befintliga organisationen och det befintliga systemet för
tandvårdssubvention för vuxna kan förbättras för att effektivare bidra till
att uppnå målen med tandvårdsstödet samtidigt som god kostnadskontroll
säkerställs. Betänkandet remitterades i november 2015 och remisstiden
gick ut den 3 februari 2016. Skrivelsen bedöms kunna slutbehandlas när
propositionen lämnas till riksdagen, vilket beräknas ske under 2017.
13. Rskr. 2013/14:166
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Motioner under allmänna motionstiden 2013, bet. 2013/14:AU4
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. S 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck*:
En särskild utredare har fått i uppdrag att föreslå en nationell strategi för
att nå målet om att mäns våld mot kvinnor, där bl.a. hedersrelaterat våld
och förtryck ingår, ska upphöra (dir. 2014:25). Strategin ska utgöra en
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grund för uppföljning och utvärdering av regeringens insatser för att nå
detta mål.
Slutbetänkandet av utredningen Nationell strategi för att nå målet om
att mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck ska
upphöra (SOU 2015:55) har remissbehandlats. Regeringskansliet (Socialdepartementet) analyserar betänkandet och remissinstansernas synpunkter för att ta ställning till om ytterligare beredning är nödvändig för att
omhänderta riksdagens tillkännagivande. Regeringen avser att lämna en
skrivelse till riksdagen under 2016.
14. Rskr. 2013/14:196
Tobaksfrågor
Mot. 2013/14:So521 m.fl., bet. 2013/14:SoU13
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. S 25).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om tillståndsplikt för försäljning*: Kommittédirektiv Genomförande av EU:s tobaksdirektiv (dir 2014:108) beslutades den 10 juli
2014. Utredaren ska bl.a. analysera för- och nackdelar med att införa
tillståndsplikt för försäljning av tobak och vid behov lämna förslag på
hur en sådan tillståndsplikt skulle kunna utformas. Utredaren redovisade
sitt uppdrag den 1 mars 2016.
15. Rskr. 2013/14:197
Alkoholfrågor
Mot. 2013/14:So206, bet. 2013/14:SoU14
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. S 26).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar*: I
budgetpropositionen för 2015 uttalade regeringen att avsikten var att
under 2015 återkomma om utformningen av det framtida ANDT-arbetet.
Frågan om handlingsplanen planerades att hanteras inom ramen för utformningen av det framtida ANDT-arbetet.
Strategin för ANDT-politiken 2011–2015 löpte ut 2015 och det pågår
nu ett arbete med att utforma ANDT-politiken fr.o.m. 2016. Planen är att
ta fram en förnyad strategi för kommande femårsperiod, dvs. 2016–2020
i en proposition eller i en skrivelse till riksdagen under första kvartalet
2016 varvid tillkännagivandet kommer att vara slutbehandlat.
Riksmötet 2014/15
16. Rskr. 2014/15:46
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SfU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. S 43).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 4 om tidsgränser i sjukförsäkringen*: I budgetpropositionen för Skr. 2015/16:75
2016 (prop. 2015/16:1), utgiftsområde 10, s. 39 f. redovisades skälen för
varför regeringen ansåg att den bortre tidsgränsen ska avskaffas från och
med den 1 februari 2016. Härmed ansåg regeringen också att tillkännagivandet var slutbehandlat.
17. Rskr. 2014/15:47
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SfU2
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. S 44).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om garantipension och bostadstillägg till pensionärer
(reservation 1)*: I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1),
utgiftsområde 11 s. 15, anger regeringen att det finns skäl att göra en
översyn av bostadstillägget. En arbetsgrupp har tillsatts med uppgift att
analysera det nuvarande systemets konstruktion och träffsäkerhet och
möjligheter till förbättringar. Härmed ansåg regeringen att tillkännagivandet var slutbehandlat.
Mom. 5 om drivkrafter för ett längre arbetsliv*: I budgetpropositionen
för 2016 (prop. 2015/16:1), Ålderspensionssystemet vid sidan av statens
budget s. 8 anges att översyn och förändringar avseende fortsatt arbete
med åtgärder som förlänger arbetslivet pågår. I det ingår även åtgärder
som ökar drivkrafterna för ett längre arbetsliv, vilket ligger i linje med
riksdagens tillkännagivande. Härmed ansåg regeringen att detta moment
var slutbehandlat.
Mom. 6 om fördelning av pension mellan makar*: I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), Ålderspensionssystemet vid sidan av
statens budget s. 9 anges att en särskild granskning av pensionerna ur ett
jämställdhetsperspektiv inleddes i maj 2015. Projektet – Jämställda
pensioner – ska analysera sju delområden med fokus på vilken effekt de
har på pensionerna för kvinnor och män och även ta fram förslag som
leder till mer jämställda pensioner. I huvudsak ska analyserna redovisas
under första halvåret 2016. Härmed ansåg regeringen att tillkännagivandet i denna del var slutbehandlat.
18. Rskr. 2014/15:48
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SfU3
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. S 45).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 12 a) Anslag (jämställdhetsbonus)*: I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), utgiftsområde 12, s. 25 konstaterade regeringen att jämställdhetsbonusen inte
har haft någon mätbar effekt och att den är ett krångligt sätt att ge
föräldrarna drivkrafter till ökad jämställdhet. Regeringen vill därför
avskaffa jämställdhetsbonusen.
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En promemoria med förslag om att avskaffa jämställdhetsbonusen har
remitterats. Remisstiden gick ut den 16 februari 2016. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen under 2016.
Mom. 5 om barnbidrag* och mom. 10 om vissa föräldrapenningfrågor*: Av budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), utgiftsområde 12, s. 27 framgår att regeringen delar riksdagens syn och vill
stödja barnfamiljerna och underlätta deras vardag genom att förenkla
reglerna inom den ekonomiska familjepolitiken. En promemoria håller på
att tas fram och avsikten är att remittera denna under hösten 2016.
Mom. 15 om vårdnadsbidrag*: Propositionen Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (prop. 2014/15:147) överlämnades till riksdagen
den 10 september 2015. I den föreslås att lagen om kommunalt
vårdnadsbidrag ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2016.
Momentet är därmed slutbehandlat.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2, 5 och 10.
19. Rskr. 2014/15:60
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:AU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. S 46).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 13 a) Anslagen för 2015 och b)
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den 18 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
Regeringen föreslog i 2015 års ekonomiska vårproposition (prop.
2014/15:100, s. 69) att stödet till kvinnojourer skulle förstärkas med
25 miljoner kronor för 2015 och med 100 miljoner kronor per år 2016–
2019. Regeringen angav att stödet även kan komma tjejjourerna till del.
Avsikten var även att stödet ska bidra till ökad långsiktighet och bättre
planeringsförutsättningar för de aktuella kvinnojourerna. Regeringen
föreslog som en följd av detta i propositionen om vårändringsbudget
(prop. 2014/15:99) att anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder skulle
öka med 25 miljoner kronor samt i budgetpropositionen för 2016 (prop.
2015/16:1, utgiftsområde 13) att 100 miljoner kronor skulle avsättas
2016 för stöd till kvinnojourer. Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen
förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer.
Mot bakgrund av detta beslutade regeringen den 28 januari 2016 att
lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Skrivelsen är därmed
slutbehandlad.
20. Rskr. 2014/15:71
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. S 47).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 9 a) Anslagen för 2015 och c)
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den 18 december 2014 och
den 25 juni 2015 beslutade regeringen om regleringsbrev för de anvisade

anslagen. Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att godkänna en Skr. 2015/16:75
överenskommelse om kortare väntetider i cancervården.
Den 23 april 2015 beslutade regeringen att godkänna en överenskommelse om insatser för tillgänglighet och samordning inom hälso- och
sjukvården.
Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att godkänna en överenskommelse om insatser för kunskapsstöd och uppföljning inom hälso- och
sjukvården. Den 19 februari 2015 beslutade regeringen om ett uppdrag
till Socialstyrelsen att genomföra insatser för att förbättra vården för
personer med kroniska sjukdomar samt ett uppdrag till Livsmedelsverket
om att främja arbetet med hälsosamma matvaror inom hälso- och
sjukvården för att förebygga kroniska sjukdomar. Den 26 februari 2015
beviljade regeringen Riksförbundet för Sällsynta diagnosers ansökan om
medel för satsning på förbättrad vård vid kronisk sjukdom. Den 23 april
2015 beviljade regeringen Nätverket hälsofrämjande hälso- och
sjukvårdsansökan om medel för att stödja arbetet med den nationella
strategin för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.
Den 12 februari 2015 beslutade regeringen om ett uppdrag till
Socialstyrelsen att fördela medel till kommuner som kompensation för
kostnader för fritidspeng enligt socialtjänstlagen.
avseende b) om lagförslagen: Den 18 december 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1549 och 1550).
avseende d) om godkännanden: Den 25 juli 2015 beslutade regeringen
om regleringsbrev varvid namnen på de angivna anslagen ändrades.
21. Rskr. 2014/15:113
SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
Prop. 2014/15:21, bet. 2014/15:SfU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 februari 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 119).
22. Rskr. 2014/15:115
Infektion med ebolavirus
Prop. 2014/15:38, bet. 2014/15:SoU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 mars 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
146).
23. Rskr. 2014/15:117
Riksrevisionens rapport om att gå i pension
Skr. 2014/15:33, bet. 2014/15:SfU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 mars 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
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24. Rskr. 2014/15: 118
Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet
Skr. 2014/15:34, bet. 2014/15:SfU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 mars 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
25. Rskr. 2014/15:125
Vårdvalssystem i primärvården
Skr. 2014/15:28, mot. 2014/15:3012 m.fl., bet. 2014/15:SoU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om vårdvalssystem i primärvården*: Riksdagen har tillkännagett för
regeringen att regeringen ska avsluta beredningen av frågan som behandlades i den återkallade propositionen 2014/15:15 Upphävande av kravet
på vårdvalssystem i primärvården och inte återkomma till riksdagen med
lagförslag som innebär att landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem
inom primärvården upphävs.
Regeringen har den 5 november 2015 beslutat att ta bort
Välfärdsutredningens uppdrag i nu aktuell del (jfr p. S 33 rskr.
2014/15:267 och p. Fi 56 rskr. 2014/15:268). Med hänsyn härtill och till
det som anges om negativa tillkännagivanden i avsnitt 1 avser regeringen
att lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna.
26. Rskr. 2014/15:126
Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare
Skr. 2014/15:11, bet. 2014/15:SoU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om regeringens skrivelse: Den 3 september 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
27. Rskr. 2014/15:155
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
Mot. 2014/15:1077 m.fl., bet. 2014/15:SoU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 16 om familjeklassning av narkotika*: Den 22 oktober 2015
tillsatte regeringen en särskild utredare som ska göra en bred översyn av
problemen med psykoaktiva substanser (dir. 2015:102). Utredaren ska
redovisa uppdraget senast den 1 november 2016.
28. Rskr. 2014/15:199
Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands
Prop. 2014/15:76, bet. 2014/15:SoU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 28 maj 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS Skr. 2015/16:75
311 och 312).
29. Rskr. 2014/15:200
En ny läkemedelslag
Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
315–334).
30. Rskr. 2014/15:214
Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och
SKL inom hälso- och sjukvården
Skr. 2014/15:52, bet. 2014/15:SoU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 juni 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
31. Rskr. 2014/15:215
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården
Utskottsinitiativ, bet. 2014/15:SoU17
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården*: I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1), utgiftsområde 9, s. 60 anförde
regeringen att frågan om att införa en legitimation för kuratorer inom
hälso- och sjukvården är komplicerad och att regeringen behöver mer tid
att se över frågan. Bland annat behöver vissa gränsdragningsfrågor och
organisatoriska frågor analyseras ytterligare. Regeringen kommer därför
skyndsamt att påbörja ett sådant arbete och avser att återkomma till
riksdagen senast i budgetpropositionen för 2017.
32. Rskr. 2014/15:240
Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund
Prop. 2014/15:241, bet. 2014/15:KrU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher: Den 25 juni
2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 455).
33. Rskr. 2014/15:267
Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
Skr. 2014/15:72, bet. 2014/15:SoU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om vårdvalssystem i primärvården*: Den 5 november 2015
beslutade regeringen tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (dir.

63

Skr. 2015/16:75

2015:108). Innebörden av tilläggsdirektiven är bl.a. att regeringen tar
bort uppdraget att föreslå hur regleringen kan ändras så att landstingen
inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården enligt lagen
om valfrihetssystem (jfr p. S 25 rskr. 2014/15:125 och p. Fi 56 rskr.
2014/15:268). Momentet är därmed slutbehandlat.
Mom. 2 om kunskapsunderlag*: Den 17 december 2015 beslutade
regeringen att ge Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ett uppdrag
att göra en analys av förutsättningarna för en jämlik och patientcentrerad
primärvård. Förutsättningarna berör bl.a. ersättningssystemens utformning. Momentet är därmed slutbehandlat.
Riksmötet 2015/16
34. Rskr. 2015/16:20
Höständringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:2, bet. 2015/16:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag och bemyndiganden
a) Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade
lagar: Den 19 november 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för de
anvisade anslagen.
35. Rskr. 2015/16:31
En mer jämställd föräldrapenning
Prop. 2014/15:124, bet. 2015/16:SfU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 674 och 675).
36. Rskr. 2015/16:32
En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
Prop. 2014/15:125, bet. 2015/16:SfU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 676).
37. Rskr. 2015/16:40
Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
Prop. 2014/15:145, bet. 2015/16:SfU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 755 och 756).
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38. Rskr. 2015/16:41
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 757–762).
39. Rskr. 2015/16:42
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under
budgetåret 2014
Skr. 2014/15:132, bet. 2015/16:SoU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 december 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
40. Rskr. 2015/16:55
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:AU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 13 a) Anslagen för 2016 och c)
Bemyndiganden och ekonomiska åtaganden: Den 10 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
41. Rskr. 2015/16:80
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:SfU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 11 a) Anslagen för 2016 och b)
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den 17 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
42. Rskr. 2015/16:81
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2015/16;1, bet. 2015/16:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 17 a) Anslagen för 2016 och b)
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den 10 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
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43. Rskr. 2015/16:87
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:SfU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 10 avseende a) Anslagen för
2016 och c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för de anvisade
anslagen.
avseende b) om lagförslagen: Den 17 december 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 963).
44. Rskr. 2015/16:88
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer med barn
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:SfU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 12 avseende a) Anslagen för
2016: Den 17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för de
anvisade anslagen.
avseende b) om lagförslagen: Den 17 december 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 964).
45. Rskr. 2015/16:101
Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga
Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 december 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 982–988).
46. Rskr. 2015/16:102
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:SoU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 9 avseende a) Anslagen för 2016
och c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den 17 respektive
den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för de
anvisade anslagen.
avseende b) om lagförslagen: Den 17 december 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 968–973).
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2.6

Finansdepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 2001/02
1. Rskr. 2001/02:201
Allmänna motioner om reklamskatt
Motioner från den allmänna motionstiden 2001, bet. 2001/02:SkU20
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Fi 38), 2003/04:75 (p. Fi 24),
2004/05:75 (p. Fi 12), 2005/06:75 (p. Fi 9), 2006/07:75 (p. Fi 7),
2007/08:75 (p. Fi 4), 2008/09:75 (p. Fi 2), 2009/10:75 (p. Fi 2),
2010/11:75 (p. Fi 3), 2011/12:75 (p. Fi 2), 2012/13:75 (p. Fi 2),
2013/14:75 (p. Fi 1) och 2014/15:75 (p. Fi 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om avskaffande av reklamskatten*: I budgetpropositionen för 2016
(prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget för 2016, finansplan och
skattefrågor avsnitt 6.30, s. 319 f.) anger regeringen att ytterligare steg i
avskaffandet av reklamskatten för bl.a. dagspressen ska tas genom att
skatten sänks med motsvarande 20 miljoner kronor från och med 2017
och med ytterligare 20 miljoner kronor från och med 2019. Vidare anges
att hur det stegvisa avskaffandet ska göras behöver analyseras närmare
och att regeringen avser att under 2016 återkomma till riksdagen med ett
förslag om sänkning av skatten. Inom Finansdepartementet pågår arbete
med att ta fram en promemoria. Avsikten är att promemorian ska
remitteras under första halvåret 2016.
Riksmötet 2004/05
2. Rskr. 2004/05:154
Konsumentfrågor
Mot. 2004/05:L337, L347 och L360, bet. 2004/05:LU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Jo 10), 2006/07:75 (p. IJ 4),
2007/08:75 (p. IJ 4), 2008/09:75 (p. IJ 3), 2009/10:75 (p. IJ 3),
2010/11:75 (p. Ju 6) 2011/12:75 (p. Ju 5), 2012/13:75 (p. Ju 4),
2013/14:75 (p. Ju 3) och 2014/15:75 (p. Fi 2).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 15 (res. 11) om resegarantisystemet*: Regeringen har avvaktat
arbete inom EU med en översyn av paketresedirektivet och därtill
kopplade regler om resegaranti. Kommissionen presenterade ett förslag
till ett nytt paketresedirektiv i juli 2013 och direktivet beslutades i
december 2015. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen kommittédirektiv
och gav samma dag en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera
dagens system för att ställa resegarantier och överväga vilka ändringar
som kan behövas (dir. 2015:69). Uppdraget ska redovisas senast den
31 augusti 2016. Tillkännagivandet är därmed slutbehandlat. (Jfr p. Fi 3,
rskr. 2004/05:155.)
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3. Rskr. 2004/05:155
Konsumentfrågor
Mot. 2004/05:L337, L347 och L360, bet. 2004/05:LU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Jo 11), 2006/07:75 (p. IJ 5),
2007/08:7 5 (p. IJ 5), 2008/09:75 (p. IJ 4), 2009/10:75 (p. IJ 4),
2010/11:75 (p. Ju 7), 2011/12:75 (p. Ju 6), 2012/13:75 (p. Ju 5),
2013/14:75 (p. Ju 4) och 2014/15:75 (p. Fi 3).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 15 (res. 11) om resegarantisystemet*: Regeringen har avvaktat
arbete inom EU med en översyn av paketresedirektivet och därtill
kopplade regler om resegaranti. Kommissionen presenterade ett förslag
till ett nytt paketresedirektiv i juli 2013 och direktivet beslutades i
december 2015. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen kommittédirektiv
och gav samma dag en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera
dagens system för att ställa resegarantier och överväga vilka ändringar
som kan behövas (dir. 2015:69). Uppdraget ska redovisas senast den
31 augusti 2016. Tillkännagivandet är därmed slutbehandlat. (Jfr p. Fi 2,
rskr. 2004/05:154.)
Riksmötet 2006/07
4. Rskr. 2006/07:115
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m.
Motioner från den allmänna motionstiden 2006, bet. 2006/07:SkU11
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 30), 2008/09:75 (p. Fi 14),
2009/10:75 (p. Fi 7), 2010/11:75 (p. Fi 6), 2011/12:75 (p. Fi 4),
2012/13:75 (p. Fi 3), 2013/14:75 (p. Fi 2) och 2014/15:75 (p. Fi 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om införande av tonnageskatt*: I betänkandet Ett svenskt
tonnageskattesystem (SOU 2015:4) lämnas förslag på ett svenskt
tonnagebeskattningssystem. Regeringen behandlar förslaget i en lagrådsremiss som beslutades den 5 november 2015. Förslaget har anmälts till
Europeiska kommissionen för prövning enligt gemenskapens bestämmelser om statsstöd. Avsikten är att en proposition ska kunna överlämnas
till riksdagen i mars 2016.
Riksmötet 2009/10
5. Rskr. 2009/10:144
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Fi 89), 2010/11:75
(p. Fi 19), 2011/12:75 (p. S 10), 2012/13:75 (p. S 9), 2013/14:75 (p. S 8)
och 2014/15:75 (p. Fi 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet*: Statens fastighetsverk har på regeringens uppdrag lämnat en slutrapport som innehåller

nya hyressättningsprinciper för hyresavtalen för huvudbyggnaderna vid Skr. 2015/16:75
de fem institutionerna Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska teatern,
Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet. De
förändrade principerna för hyressättningen för de berörda institutionerna
avser att nå en mer ändamålsenlig hyressättning. Företrädare för
institutionerna har varit delaktiga i ärendets beredning. Statens
fastighetsverk hemställer i sin slutrapport att regeringen ska fastställa
grunden för den ränteberäkning som ska ske på det hyresgrundande
kapitalet. Regeringen har därefter i regleringsbreven avseende 2014 och
2015 för Statens fastighetsverk delvis behandlat ärendet och klargjort hur
avkastningen ska hanteras för kostnadshyresmodellfastigheter (huvudbyggnaderna för Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska teatern,
Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet).
Statens fastighetsverk fortsätter arbetet med att skapa en ny hyresmodell.
Under arbetet kommer en dialog att föras med berörda hyresgäster. En ny
modell har visat sig vara komplex att ta fram, bl.a. behöver nya regler för
redovisning av underhållsåtgärder beaktas. Regeringen avser att återkomma med en redovisning till riksdagen i budgetpropositionen för
2017.
Riksmötet 2010/11
6. Rskr. 2010/11:57
Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 79), 2011/12:75 (p. Fi
21), 2012/13:75 (p. Fi 10), 2013/14:75 (p. Fi 8) och 2014/15:75 (p. Fi 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om täckningsbeloppets utformning*: Förhandlingarna om det
förslag som kommissionen i juli 2010 presenterade om ett omarbetat
insättningsgarantidirektiv (se faktapromemoria 2009/10:FPM121) avslutades i början av 2014. Direktivet antogs av rådet och parlamentet i april
2014. Promemorian Förstärkt insättningsgaranti har remitterats under
2015. Arbetet med att ta fram en lagrådsremiss för att kunna införliva
direktivet i svensk rätt pågår inom Regeringskansliet. Regeringen avser
att lämna en proposition till riksdagen under våren 2016.
7. Rskr. 2010/11:187
En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–2015
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU3
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. A 6), 2012/13:75 (p. A 5),
2013/14:75 (p. A 5) och 2014/15:75 (p. Fi 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om arbetsmiljöhänsyn vid offentlig upphandling*: Genomförandet av 2014 års EU-direktiv på upphandlingsområdet pågår. Som ett led i
detta arbete tillsatte regeringen i december 2014 Utredningen om
upphandling och villkor enligt kollektivavtal (dir. 2014:162). I september
2015 lämnades betänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
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(SOU 2015:78) där det bl.a. föreslås hur uttryckliga krav och villkor
enligt kollektivavtal kan föras in i de kommande nya upphandlingslagarna. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Den
4 juni 2015 beslutade regeringen lagrådsremissen Nytt regelverk om
upphandling, som behandlar genomförandet av delar av direktiven. Där
framgår att avsikten är att utredningens förslag ska behandlas samlat med
lagrådsremissens förslag i den kommande propositionen Nytt regelverk
om upphandling (s. 276). Avsikten är att propositionen ska lämnas till
riksdagen under våren 2016.
I kommittédirektiven till Utredningen om upphandling och villkor
enligt kollektivavtal (dir. 2014:162) angavs att regeringen avsåg att
återkomma med ytterligare direktiv till utredaren att analysera och lämna
förslag som skulle säkerställa att åtgärder så långt det är möjligt vidtas i
enlighet med riksdagens tillkännagivande om ratifikation av ILO:s
konvention nr 94 om arbetsvillkor vid offentlig upphandling (bet.
2005/06:AU3, rskr. 2005/06:174) och detta tillkännagivande. Den
20 augusti 2015 beslutade regeringen tilläggsdirektiv (dir. 2015:90)
enligt vilket utredaren, oavsett om ILO:s konvention nr 94 kan
ratificeras, bl.a. ska analysera vilket unionsrättsligt utrymme det finns för
att så långt som möjligt anpassa upphandlingslagarna till konventionen.
Uppdraget ska slutredovisas i mars 2016.
Riksmötet 2011/12
8. Rskr. 2011/12:163
Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring
Bet. 2011/12:SkU17
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Fi 31), 2013/14:75 (p. Fi 17)
och 2014/15:75 (p. Fi 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om F-skatt*: Skatteverket har på regeringens uppdrag utvärderat
den förändring av näringsbegreppet i inkomstskattelagen som riksdagen
beslutade 2008. Den samlade bedömningen av utvärderingen, som
avrapporterades den 11 oktober 2013, är att effekterna på skatteuppbörden och skattefelet är små på aggregerad nivå. Effekterna på
arbetstagarnas ställning, företagandets villkor och arbetsmarknaden är
obefintliga eller mycket små. I budgetpropositionen för 2015 (prop.
2014/15:1 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor avsnitt 6.46.2) har regeringen redovisat Skatteverkets bedömning.
Regeringen har den 17 december 2015 beslutat att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
9. Rskr. 2011/12:170
Allmänna motioner om inkomstskatter
Bet. 2011/12:SkU13
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Fi 33), 2013/14:75 (p. Fi 18)
och 2014/15:75 (p. Fi 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 16 om Öresundsavtalet, reservation 15*: Arbetet med att utvärdera Skr. 2015/16:75
det särskilda avtal mellan Sverige och Danmark från 2003 som reglerar
kompensationen för förlorade skatteintäkter för personer som
arbetspendlar mellan länderna, den s.k. utjämningsordningen, har inte
helt kunnat slutföras. Först när utvärderingen är klar kan ställning tas till
om det utjämningsbelopp som överförs från Danmark till Sverige till sin
storlek är tillräckligt för att möjliggöra kompensation för de kostnader
för hemkommunerna som pendlarna medför.
Riksmötet 2012/13
10. Rskr. 2012/13:143
Personalliggare för tvätteribranschen
Prop. 2012/13:34, bet. 2012/13:SkU14
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 24) och 2014/15:75 (p. Fi
17).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om byggbranschen*: Finansdepartementet har den 16 januari
2013 beslutat att ge en utredare i uppdrag att utreda hur ett
kontrollsystem inom skatteförfarandet kan vara utformat för byggbranschen. Syftet är att minska förekomsten av skatteundandragande
genom svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom
branschen. Uppdraget har redovisats i februari 2014 (Ds 2014:7).
Regeringen beslutade den 16 oktober 2014 propositionen Minskat
svartarbete i byggbranschen (prop. 2014/15:6) som innehåller förslag om
personalliggare i byggbranschen. När det gäller generella månadsuppgifter, har regeringen i budgetpropositionen för 2014 (prop.
2013/14:1 Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor avsnitt 6.36), bl.a. mot bakgrund av remissinstansernas synpunkter, bedömt att det inte är lämpligt att införa regler om månadsvisa
kontrolluppgifter baserade på månadsuppgiftsutredningens förslag.
Regeringen har den 17 december 2015 beslutat att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
11. Rskr. 2012/13:241
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Prop. 2012/13:129, bet. 2012/13:SkU32
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 41) och 2014/15:75 (p. Fi
18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utländska näringsidkare som saknar fast driftställe i Sverige,
reservation 2*: Regeringen har den 12 december 2013 gett Skatteverket i
uppdrag att göra en fördjupad analys och presentera ett bredare underlag
för sitt förslag att näringsidkare ska omfattas av kravet på kassaregister
trots att inkomsten från den aktuella försäljningen inte härrör från ett fast
driftställe i Sverige. Skatteverket har i februari 2015 inkommit med
promemorian Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen.
71

Skr. 2015/16:75

Promemorian har remitterats. Regeringen avser att lämna en proposition
under 2016.
12. Rskr. 2012/13:287
Vårändringsbudget för 2013
Prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 47) och 2014/15:75 (p. Fi
19).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 29 om bemyndigande för statens aktier i Saab Automobile Parts
AB, mom. 30 om bemyndigande gällande likvid vid försäljning, mom. 31
om bemyndigande att avyttra tillgångar, mom. 32 om godkännande av
kostnadsavräkningar och mom. 33 om bemyndigande att vidta övriga
åtgärder vid försäljning: Riksdagen har bemyndigat regeringen att helt
eller delvis avyttra statens aktier i Saab Automobile Parts AB. Vid extra
bolagsstämma den 29 oktober 2013 beslutades att ändra firmanamnet till
Orio AB. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 29–33.

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
13. Rskr. 2013/14:56
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 60) och 2014/15:75 (p. Fi
20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, mom. 2 om utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av inkomsterna
på statens budget för 2014, a) utgiftstak för staten, d) beräkningen av
inkomsterna på statens budget, g) ålderspensionssystemets utgifter och
mom. 7 om bemyndigande för ramanslag: Skrivelsen har i dessa delar
behandlats i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2014 (skr.
2014/15:101 avsnitt 2).
Mom. 2 om utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av inkomsterna på
statens budget för 2014, c) övriga utgifter på statens budget: Den
16 januari 2014 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende
beräkningen av Riksgäldskontoret nettoutlåning för 2014 till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna. Skrivelsen har
i övrigt i dessa delar behandlats i regeringens skrivelse Årsredovisning
för staten 2014 (skr. 2014/15:101 avsnitt 2).
Mom. 8 om uppföljning av förslaget om ändrade 3:12-regler*:
Regeringen har den 15 januari 2015 gett Utredningen om översyn av
3:12-reglerna (Fi 2014:06) i uppdrag att se över 3:12-reglerna i syfte att
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begränsa möjligheterna till inkomstomvandling. Utredningen ska redo- Skr. 2015/16:75
visa sitt uppdrag senast den 1 september 2016.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 8.
14. Rskr. 2013/14:138
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 85) och 2014/15:75 (p. Fi
21).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om anslagen för 2014 inom utgiftsområde 27, b) bemyndiganden: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2016 (prop.
2015/16:1 utgiftsområde 27).
15. Rskr. 2013/14:158
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län
Prop. 2013/14:46, bet. 2013/14:KU30
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fi 22).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om regionalt utvecklingsansvar i Västmanlands, Västernorrlands och Norrbottens län, a)* och b)*: Riksdagen har tillkännagett som
sin mening att regeringen dels bör lämna en proposition till riksdagen om
det regionala utvecklingsansvaret i Västernorrlands och Norrbottens län,
dels att regeringen bör utreda frågan om det regionala utvecklingsansvaret i Västmanlands län vidare och ta fram en departementspromemoria om förutsättningarna för att Västmanlands län ska omfattas
av lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län.
Ansökningar om att få överta det regionala utvecklingsansvaret har
inkommit från landstingen i Uppsala, Västmanland, Västernorrland
respektive Norrbottens län. Regeringen avser att behandla ansökningarna
samlat och en proposition planeras att lämnas till riksdagen under våren
2016.
Mom. 4 om en helhetslösning av regionfrågan*: Regeringen fattade
den 2 juli 2015 beslut om en kommitté som ska föreslå en ny läns- och
landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län
och landsting (dir. 2015:77). Syftet är att skapa en ändamålsenlig
indelning och effektiva organisationer som medför bestående fördelar
bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska, näringsgeografiska
och miljömässiga förhållanden. Indelningskommittén (Fi 2015:09) lämnade en delredovisning till regeringen den 29 februari 2016. Kommittén
ska senast den 31 januari 2017 lämna ytterligare en delredovisning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och 4.
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16. Rskr. 2013/14:160
Straffrättsliga frågor
Motioner från den allmänna motionstiden 2013, bet. 2013/14:JuU15
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fi 23).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 13 om straff för ekonomiska brott*: I betänkandet Förbudet mot
dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet
(SOU 2013:62) lämnas bl.a. förslag om samordning av sanktioner när en
felaktighet eller passivitet kan leda till både en administrativ och en
straffrättslig påföljd. Regeringen har den 25 juni 2015 beslutat propositionen Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor (prop. 2014/15:131). Tillkännagivandet är därmed slutbehandlat.
17. Rskr. 2013/14:169
Skatteförfarande och folkbokföring
Motioner från den allmänna motionstiden 2013, bet. 2013/14:SkU20
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fi 24).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 12 om förbudet mot dubbla förfaranden*: I betänkandet Förbudet
mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet
(SOU 2013:62) lämnas bl.a. förslag om samordning av sanktioner när en
felaktighet eller passivitet kan leda till både en administrativ och en
straffrättslig påföljd. Regeringen har den 25 juni 2015 beslutat propositionen Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor (prop. 2014/15:131). Tillkännagivandet är därmed slutbehandlat.
18. Rskr. 2013/14:186
Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Prop. 2013/14:76, bet. 2013/14:SkU24
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fi 26).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om ändring av beställningsbemyndiganden och överlåtelse av
fastighet, såvitt avser delmoment c: Den 3 april 2014 beslutade regeringen om godkännande av avtal om finansiering och medfinansiering av
utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms
län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Fortifikationsverket för en
kontinuerlig dialog med Järfälla kommun, Stockholms läns landsting och
Försvarsmakten gällande projektet. Parterna är överens om att planera för
en överlåtelse av fastigheten vid årsskiftet 2016/2017. Regeringen håller
sig informerad om dialogen som bl.a. syftar till att de konsekvenser som
en överlåtelse av fastigheten kan medföra för Försvarsmaktens verksamhet kan minimeras.
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19. Rskr. 2013/14:251

Skr. 2015/16:75

Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer
Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ju 52).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om ett starkare skydd för våldsutsattas personuppgifter*: Den
26 juni 2014 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att föreslå
åtgärder som ger ett förstärkt skydd för hotade och förföljda personers
personuppgifter (dir. 2014:98). Betänkandet Ökad trygghet för hotade
och förföljda personer (SOU 2015:69) överlämnades i juni 2015 och har
remitterats. Remisstiden gick ut den 1 december 2015. Ärendet bereds
inom Regeringskansliet.
20. Rskr. 2013/14:316
Vårändringsbudget för 2014
Prop. 2013/14:99, bet. 2013/14:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fi 47).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 14 om bemyndigande om att rösta för att minska kapital på
bolagsstämma i bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform
AB: Vid extra bolagsstämma i Inlandsinnovation AB den 30 juni 2014
röstade företrädare för staten som aktieägare i bolaget för att minska
kapitalet i bolaget med 100 000 000 kronor.
Vid extra bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag den 17 oktober
2014 beslutades att minska aktiekapitalet i bolaget med 51 896 628
kronor för täckning av förlust och med 223 103 372 kronor för avsättning
till fritt eget kapital att användas enligt beslut av bolagsstämman. Vid
bolagsstämman den 22 april 2015 beslutades att 100 000 000 kronor
delades ut till staten. Ärendet är därmed slutbehandlat.
Riksmötet 2014/15
21. Rskr. 2014/15:29
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fi 69).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 2), reservation 1, mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak,
utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4,
6 och 8), reservation 3, a) utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017, d)
beräkningen av inkomsterna på statens budget 2015, f) ålderspensionssystemets utgifter 2015 och mom. 6 om bemyndigande för ramanslag
(avsnitt 4.4): Avsikten är att skrivelsen i dessa delar kommer att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2015.
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Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på
statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8), reservation 3, c) övriga
utgifter på statens budget 2015: Den 15 januari 2015 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende beräkningen av Riksgäldskontorets
nettoutlåning för 2015 till Riksgäldskontoret för kännedom och
beaktande. Samma dag beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna. Avsikten är att skrivelsen i övrigt i
dessa delar kommer att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning
för staten 2015.
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på
statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8), reservation 3, e)
ändringar i skatte- och avgiftsregler, punkten d)*: Riksdagen har tillkännagett som sin mening att regeringen ska återkomma med de ytterligare förändringar i skatte- och avgiftsreglerna som överensstämmer
med allianspartiernas beräkning av statsbudgetens inkomster för 2015 i
motion 2014/15:3002. Den 22 januari 2015 beslutade regeringen propositionen Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga (prop.
2014/15:50). Regeringen har i propositionen Vårändringsbudget för 2015
(prop. 2014/15:99 avsnitt 5.7) gjort bedömningen att möjligheten till
gruppregistrering i mervärdesskattelagen ska behållas. Momentet är
därmed slutbehandlat.
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på
statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8), reservation 3, g) preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018:
Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2016
(prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget för 2016, finansplan och
skattefrågor avsnitt 7 och 8).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 a), c), d), f)
och mom. 6.
22. Rskr. 2014/15:78
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU2
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fi 79).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om äganderätten till Prins Eugens Waldemarsudde: Regeringen
gav den 17 september 2015 Statens fastighetsverk i uppdrag att vidta de
åtgärder som behövdes med anledning av att staten har avstått sina
anspråk på äganderätten till byggnader och inventarier vid Prins Eugens
Waldemarsudde. Statens fastighetsverk lämnade den 1 oktober 2015 över
förvaltningen till stiftelsen. Vissa ekonomiska frågor återstår att reglera.
Mom. 3 om äganderätten till fastigheten Lund Thomander 1: Den
26 mars 2015 beslutade regeringen att uppdra åt Statens fastighetsverk
att medverka till att Stiftelsen Johan Henrik Thomanders studenthem av
Lantmäteriet antecknas som lagfaren ägare till fastigheten Lund
Thomander 1. Statens fastighetsverk lämnade den 1 juli 2015 över förvaltningen och säkerställde samtidigt att stiftelsen har kunnat antecknas
som ägare till fastigheten. Stiftelsen innehar nu lagfart på fastigheten.
Momentet är slutbehandlat.

Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
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23. Rskr. 2014/15:84
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Fi 83).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om anslagen inom utgiftsområde 27, b) bemyndiganden om ekonomiska
åtaganden: Avsikten är att skrivelsen i denna del kommer att behandlas i
budgetpropositionen för 2017.
24. Rskr. 2014/15:98
Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör
Prop. 2014/15:17, bet. 2014/15:SkU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 januari 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 30 och 31).
25. Rskr. 2014/15:105
Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta
staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler
och för att genomföra Fatca
Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 februari 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 62–69). Den 5 mars 2015 beslutade regeringen att underrätta
Amerikas förenta stater om att avtalet godkänts.
26. Rskr. 2014/15:106
Informationsutbytesavtal med Uruguay
Prop. 2014/15:20, bet. 2014/15:SkU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 mars 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
136). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Uruguay om att
avtalet godkänts.
27. Rskr. 2014/15:107
Informationsutbytesavtal med Dominica
Prop. 2014/15:18, bet. 2014/15:SkU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 mars 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
135). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Dominica om att
avtalet godkänts.
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28. Rskr. 2014/15:108
Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen
2017
Prop. 2014/15:48, bet. 2014/15:SkU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 februari 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 60).
29. Rskr. 2014/15:133
Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle
Prop. 2014/15:40, bet. 2014/15:SkU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 april 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
214).
30. Rskr. 2014/15:134
Inkomstskatt
Motioner från den allmänna motionstiden 2014, skr. 2014/15:3, bet.
2014/15:SkU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 mars 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
31. Rskr. 2014/15:140
Offentlig upphandling
Motioner från den allmänna motionstiden 2014, bet. 2014/15:FiU27
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om bättre stöd så att kommuner kan upphandla giftfria
produkter till förskolor*: Riksdagen har tillkännagett som sin mening att
upphandlingsstödet bör förbättras för att bidra till att kommunerna kan
ställa miljö- och hälsokrav vid kommunal upphandling, särskilt genom
en insats för att stödja kommunerna i arbetet med att upphandla giftfria
produkter till förskolor. Upphandlingsmyndigheten, vars verksamhet
inleddes i september 2015, ska verka för ökade miljöhänsyn och utveckla
och förvalta kriterier för bl.a. miljöhänsyn samt utveckla och förvalta en
kriteriedatabas för miljöanpassad upphandling. I Upphandlingsmyndighetens uppdrag ingår också att inom sitt verksamhetsområde verka för att
det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om nås samt vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Regeringen gav i juni 2014 ett uppdrag till
Konkurrensverket, som då var upphandlingsstödjande myndighet, att ta
fram upphandlingskriterier och utveckla helhetsstöd för en giftfri
förskola. I uppdraget ingick även att tillsammans med Kemikalieinspektionen genomföra en marknadsförings- och kommunikationsinsats
om de redovisade kriterierna under 2015. Konkurrensverket har redovisat

uppdraget genom att en guide för inköp av produkter och material till Skr. 2015/16:75
förskolan tagits fram. Vidare har ett samlat kravpaket som ska underlätta
för upphandlare att ställa kemikaliekrav i upphandlingar till förskolor
tagits fram. Upphandlingsmyndigheten har, sedan den övertog Konkurrensverkets upphandlingsstödjande verksamhet, i samarbete med
Kemikalieinspektionen också tagit fram ett webbaserat utbildningsmaterial riktat till upphandlare och förskolepersonal. Regeringen avser
mot denna bakgrund att överväga att lägga skrivelsen till handlingarna.
32. Rskr. 2014/15:143
Spelfrågor
Motioner från den allmänna motionstiden 2014, bet. 2014/15:KrU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om reglering av spelmarknaden*: Riksdagen har tillkännagett
som sin mening att ett samarbete ska ske över blockgränserna för att hitta
ett licenssystem på spelområdet som ska kunna införas i Sverige och vara
långsiktigt hållbart. Den 24 september 2015 beslutade regeringen att
tillsätta utredningen Omregleringen av spelmarknaden (dir. 2015:95).
Tillkännagivandet är därmed slutbehandlat.
Mom. 4 om LAN-spel*: Riksdagen har tillkännagett som sin mening att
tillståndsplikten för LAN-spel ska tas bort, alternativt avgiftsbefrias, och
att det beredningsarbete som pågår om bl.a. denna fråga bör påskyndas.
Inom Finansdepartementet pågår ett arbete med att ta fram förslag på
ändringar i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. Syftet
är att föreslå att dagens krav på tillstånd ersätts med en anmälningsplikt,
för att åstadkomma en förenklad administration för både verksamhetsutövarna och myndigheter. Regeringen avser att överlämna en proposition till riksdagen under 2016.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 4.
33. Rskr. 2014/15:146
Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet
Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 mars 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
182–189).
34. Rskr. 2014/15:147
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga
Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 mars 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
178–180).
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35. Rskr. 2014/15:148
Punktskatter
Motioner från den allmänna motionstiden 2014, bet. 2014/15:SkU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om skatt på handelsgödsel, reservation 9*: Riksdagen har
tillkännagett som sin mening att skatt på handelsgödsel inte bör införas. I
budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget
för 2016, finansplan och skattefrågor avsnitt 6.26) konstaterar regeringen
att den inte har för avsikt att återinföra den skatt på gödselmedel som
avskaffades 2010. Härmed anser regeringen att riksdagens tillkännagivande är slutbehandlat.
36. Rskr. 2014/15:158
Informationsutbytesavtal med Costa Rica
Prop. 2014/15:54, bet. 2014/15:SkU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 april 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
220–222). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Costa Rica om
att avtalet godkänts.
37. Rskr. 2014/15:159
Informationsutbytesavtal med Marshallöarna
Prop. 2014/15:55, bet. 2014/15:SkU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 april 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
219). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Marshallöarna om
att avtalet godkänts.
38. Rskr. 2014/15:165
En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det
finanspolitiska ramverket
Bet. 2014/15:FiU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om en parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det
finanspolitiska ramverket*: Regeringen beslutade den 11 juni 2015
kommittédirektiv Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande (dir. 2015:63). Tillkännagivandet är därmed slutbehandlat.
39. Rskr. 2014/15:169
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Skatteförfarande och folkbokföring
Motioner från den allmänna motionstiden 2014, bet. 2014/15:SkU20
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Mom. 7 om personligt betalningsansvar*: Riksdagen har tillkännagett
som sin mening att regeringen ska se över reglerna om företrädaransvar
och om tillämpningen av bestämmelserna har blivit för hård och om
bestämmelserna bör ändras för att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten, förbättra villkoren för att starta, driva och utveckla företag
och minska riskerna för att livskraftiga företag avvecklas i onödan.
Regeringen gav den 17 september 2015, som ett underlag för regeringens
fortsatta arbete, Skatteverket ett uppdrag att redogöra för hur reglerna om
företrädaransvar i vissa fall tillämpas. Uppdraget har redovisats den
30 november 2015. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
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40. Rskr. 2014/15:170
Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen
Prop. 2014/15:86, bet. 2014/15:SkU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 maj 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
275).
41. Rskr. 2014/15:174
Kommunala och regionala frågor
Motioner från den allmänna motionstiden 2014, bet. 2014/15:KU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om kommuners deltagande i fristadssystemet*: Riksdagen har
tillkännagett som sin mening att det är angeläget att Sverige kan bidra
med fristäder åt förföljda författare och konstnärer samt att regeringen
bör analysera om det finns behov av en översyn av regelverket. Vid tiden
för tillkännagivandet var en kommuns beslut om att ansöka om
medlemskap i fristädernas internationella nätverk ICORN, International
Cities of Refuge Network, föremål för laglighetsprövning enligt 10 kap.
kommunallagen (1991:900). Det aktuella målet (mål nr 1889-14) avgjordes den 25 mars 2015 av Kammarrätten i Sundsvall och domen har
vunnit laga kraft. Kammarrätten slog fast att det är möjligt för en
kommun att vara medlem i fristädernas internationella nätverk ICORN
och att kommunens beslut inte skulle upphävas. Regeringen har i
budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 25 avsnitt 3.5.4)
mot denna bakgrund bedömt att det inte finns något behov av att göra en
översyn av regelverket. Därmed anser regeringen att riksdagens tillkännagivande är omhändertaget.
42. Rskr. 2014/15:178
Konsumenträtt och överskuldsättning
Motioner från den allmänna motionstiden 2014, bet. 2014/15:CU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om finansiella rådgivare*: Riksdagen har tillkännagett som sin
mening att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär skärpta krav för att någon ska få kalla sig oberoende
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rådgivare vid finansiell rådgivning till konsumenter. Betänkandet Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) har remitterats
under våren 2015. I betänkandet behandlas frågan om finansiella rådgivare. Regeringen avser att besluta om proposition under 2016. (Jfr p. Ju
42 rskr. 2014/15:179.)
43. Rskr. 2014/15:188
Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen
Prop. 2014/15:79, bet. 2014/15:FiU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 maj 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
289).
44. Rskr. 2014/15:190
Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
Prop. 2014/15:80, bet. 2014/15:FiU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 maj 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
274).
45. Rskr. 2014/15:205
Lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Bet. 2014/15:SkU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 juni 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
386).
46. Rskr. 2014/15:222
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014
Skr. 2014/15:102, bet. 2014/15:FiU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 september 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
47. Rskr. 2014/15:223
Förändrade villkor för affärsverkscheferna
Prop. 2014/15:78, bet. 2014/15:FiU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 juni 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
384).
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48. Rskr. 2014/15:233
Indelning i utgiftsområden m.m.
Prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:KU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändringar i riksdagsordningen: Den 11 juni 2015 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 382).
Mom. 2 om ändringar i fördelningen av ändamål och verksamheter på
utgiftsområden och mom. 3 om förteckning över ändamål och verksamheter fördelade på utgiftsområden: Den 15 september 2015 beslutade
regeringen budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 Förslag till
statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor avsnitt 8 och bilaga
1) i enlighet med de av riksdagen godkända ändringarna av utgiftsområdena.
49. Rskr. 2014/15:242
Några värdepappersmarknadsfrågor
Prop. 2014/15:115, bet. 2014/15:FiU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 juni 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
395–398).
50. Rskr. 2014/15:243
En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald
och kvalitet i fråga om välfärdstjänster
Bet. 2014/15:FiU32
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet,
mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster*: Riksdagen har
tillkännagett som sin mening att regeringen ska låta utreda ett utvecklat
och delvis nytt regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och
kvalitet vid utförande av välfärdstjänster. Den 5 november 2015 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01,
dir. 2015:108). Ärendet bereds. Regeringen överväger vilka ytterligare
åtgärder som bör vidtas. (Jfr p. Fi 51 rskr. 2014/15:244.)
51. Rskr. 2014/15:244
En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald
och kvalitet i fråga om välfärdstjänster
Bet. 2014/15:FiU32
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om en utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet,
mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster*: Riksdagen har
tillkännagett som sin mening att regeringen ska låta utreda ett utvecklat
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och delvis nytt regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och
kvalitet vid utförande av välfärdstjänster. Den 5 november 2015 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01,
dir. 2015:108). Ärendet bereds. Regeringen överväger vilka ytterligare
åtgärder som bör vidtas. (Jfr p. Fi 50 rskr. 2014/15:243.)
52. Rskr. 2014/15:254
Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Prop. 2014/15:100, bet. 2014/15:FiU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen har behandlats i budgetpropositionen för 2016 (prop.
2015/16:1 Förslag till statens budget för 2016, finansplan och skattefrågor).
53. Rskr. 2014/15:255
Vårändringsbudget för 2015
Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, fastställande av utgiftstak för
staten 2015, 2016 och 2017: Avsikten är att denna del kommer att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2015.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, godkännande av ändrade
ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag: Regeringen har
beslutat om regleringsbrev och ändring av regleringsbrev för budgetåret
2015 enligt specifikation nedan.
Utgiftsområde
Anslag
1
4:1
6:1
9:1

Rikets styrelse
Regeringskansliet m.m.
Allmänna val och demokrati
Svenska institutet för europapolitiska
studier samt EU-information

2

Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Statskontoret
Finansinspektionens avgifter till EU:s
tillsynsmyndigheter
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen

1:1
1:3
1:8
1:11
4
1:18
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Dag för regeringens beslut
(avser 2015)

Rättsväsendet
Från EU-budgeten finansierade
insatser avseende EU:s inre säkerhet

25 juni
25 juni
25 juni

3 september
25 juni
20 augusti
25 juni

25 juni

5
1:1
1:2
1:6

1:9
1:11
6

Internationell samverkan
Avgifter till internationella
organisationer
Freds- och säkerhetsfrämjande
verksamhet
Forskning, utredningar och andra
insatser rörande säkerhetspolitik,
nedrustning och icke-spridning
Svenska institutet
Samarbete inom Östersjöregionen

Skr. 2015/16:75
25 juni
25 juni
25 juni

25 juni
25 juni

Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationella materielsamarbeten,
industrifrågor m.m.
Försvarsexportmyndigheten

3 september

7
1:1
1:2

Internationellt bistånd
Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida)

25 juni
25 juni

8
1:2
1:3

Migration
Ersättningar och bostadskostnader
Migrationspolitiska åtgärder

9

Hälsovård, sjukvård och social
omsorg
Bidrag för läkemedelsförmånerna
Bidrag till folkhälsa och sjukvård
Bidrag till WHO
Stimulansbidrag och åtgärder inom
äldrepolitiken
Bidrag till utveckling av socialt arbete

1:11
1:12

1:5
1:6
2:3
4:5
4:7
10

3 september

25 juni
25 juni

25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni

1;1
1:2
2:1

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning
Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
Försäkringskassan

25 juni
25 juni
25 juni

11
1:3
1:4

Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Bostadstillägg till pensionärer
Äldreförsörjningsstöd

25 juni
25 juni
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12
1:2
1:3
13
1:1
1:2
1:4

3:1
14
1:1

Integration och jämställdhet
Integrationsåtgärder
Kommunersättningar vid
flyktingmottagande
Ersättning till etableringslotsar och
insatser för vissa nyanlända
invandrare
Särskilda jämställdhetsåtgärder

2:4
2:5

Arbetsmarknad och arbetsliv
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser
Europeiska socialfonden m.m. för
perioden 2014-2020
Arbetsmiljöverket
Internationella arbetsorganisationen
(ILO)
Medlingsinstitutet
Arbetslivspolitik

15
1:1
1:2
1:3
1:4
1:7
1:8

Studiestöd
Studiehjälp
Studiemedel
Avsättning för kreditförluster
Statens utgifter för studiemedelsräntor
Examenspremie
Centrala studiestödsnämnden

16
1:1
1:2
1:5

Utbildning och universitetsforskning
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Utveckling av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet
Maxtaxa i förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet, m.m.
Fortbildning av lärare och
förskolepersonal

1:2
1:3
1:6
2:1
2:3

1:7
1:10
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Ekonomisk trygghet för familjer och
barn
Föräldraförsäkring
Underhållsstöd

25 juni
25 juni

25 juni
25 juni
25 juni

25 juni

25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni

25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni

25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni

1:12
1:14
1:17
2:3
2:5
2:7
2:9
2:11
2:13
2:15
2:17

2:19
2:21
2:23
2:25
2:27
2:29
2:31
2:33
2:37

2:39
2:41
2:43
2:45
2:47

Myndigheten för yrkeshögskolan
Statligt stöd till vuxenutbildning
Skolforskningsinstitutet
Uppsala universitet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Lunds universitet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Göteborgs universitet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Stockholms universitet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Umeå universitet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Linköpings universitet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Karolinska institutet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Kungliga Tekniska högskolan:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Luleå tekniska universitet: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå
Karlstads universitet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Linnéuniversitetet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Örebro universitet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Mittuniversitetet: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Blekinge tekniska högskola: Utbildning
på grundnivå och avancerad nivå
Malmö högskola: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Mälardalens högskola: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Gymnastik- och idrottshögskolan:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Högskolan i Borås: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Högskolan i Dalarna: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Högskolan i Gävle: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Högskolan i Halmstad: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Högskolan Kristianstad: Utbildning på

25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
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25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni

25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni

25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
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2:49
2:51
2:57

2:59
2:63
2:64
2:65
3:1
3:2
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grundnivå och avancerad nivå
Högskolan i Skövde: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Högskolan Väst: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:
Utbildning på grundnivå och
avancerad nivå
Södertörns högskola: Utbildning på
grundnivå och avancerad nivå
Enskilda utbildningssamordnare på
högskoleområdet
Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor
Särskilda medel till universitet och
högskolor
Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation
Vetenskapsrådet: Avgifter till
internationella organisationer

25 juni
25 juni
25 juni

25 juni
25 juni
15 oktober
25 juni
25 juni
25 juni

17
1:1
1:3
1:6
4:1
8:5
9:2
13:1
13:6
14:1
14:3

Kultur, medier, trossamfund och fritid
Statens kulturråd
Skapande skola
Bidrag till regional kulturverksamhet
Statens konstråd
Forum för levande historia
Stöd till trossamfund
Stöd till idrotten
Insatser för den ideella sektorn
Bidrag till folkbildningen
Särskilda insatser inom folkbildningen

25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
9 juli

18

1:13

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik
Upprustning av skollokaler

1 oktober

20
1:1
1:2
1:3
1:6
1:12
1:14
1:16

Allmän miljö- och naturvård
Naturvårdsverket
Miljöövervakning m.m.
Åtgärder för värdefull natur
Kemikalieinspektionen
Åtgärder för havs- och vattenmiljö
Internationellt miljösamarbete
Skydd av värdefull natur

25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni
25 juni

1:18

Klimatinvesteringar i kommuner och
regioner

21
1:1
1:11

Energi
Statens energimyndighet
Laddinfrastruktur

22
1:2

Kommunikationer
Vidmakthållande av statens
25 juni
transportinfrastruktur
Driftsäker och tillgänglig elektronisk
25 juni
kommunikation
Gemensamma e-förvaltningsprojekt av 25 juni
strategisk betydelse

2:5
2:6

23
1:1
1:2
1:7
1:24
24
1:2
1:5
1:7
1:15
1:22
1:23
2:3
2:5

Areella näringar, landsbygd och
livsmedel
Skogsstyrelsen
Insatser för skogsbruket
Ersättningar för viltskador m.m.
Sveriges lantbruksuniversitet
Näringsliv
Verket för innovationssystem:
Forskning och utveckling
Näringslivsutveckling
Turistfrämjande
Konkurrensverket
Bidrag till företagsutveckling och
innovation
Upphandlingsmyndigheten
Exportfrämjande verksamhet
Avgifter till internationella
handelsorganisationer

25 juni
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25 juni
25 juni
25 juni

17 september
17 september
25 juni
25 juni

25 juni
17 september
25 juni
27 augusti
25 juni
20 augusti
25 juni
25 juni

25
1:4

Allmänna bidrag till kommuner
Stöd till kommuner och landsting

25 juni

26
1:1

Statsskuldsräntor m.m.
Räntor på statsskulden

25 juni

Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 1 Rikets
styrelse: Den 25 juni 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv respektive Presstödsnämnden. Den 19 november 2015 beslutade regeringen
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ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för
radio och tv respektive Presstödsnämnden.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 4 Rättsväsendet: Den 25 juni 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap: Den 10 september 2015 beslutade regeringen
att Försvarets materielverk kan omförhandla relevanta avtal med Norge
så att Norges del i samarbetet formellt kan avslutas. Samma dag
beslutade regeringen att Försvarsmakten kan fortsätta anskaffningen av
artillerisystemet ARCHER utan norsk medverkan. Förhandlingarna med
Norge pågår fortfarande. Momentet är inte avslutat.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, delmoment a): Den 25 juni 2015 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Socialstyrelsen.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, delmoment b): Den 25 juni 2015 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
anslag 4:7.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, delmoment c): Den 25 juni 2015 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Folkhälsomyndigheten.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv: Den 25 juni 2015 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning: Den 25 juni 2015 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens skolverk,
Skolforskningsinstitutet respektive Myndigheten för yrkeshögskolan.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid: Den 25 juni 2015 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 14:1
och 14:2 inom utgiftsområde 17 respektive Statens kulturråd. Den 9 juli
2015 beslutade regeringen om regleringsbrev för budgetåret 2015
avseende anslaget 14:3 inom utgiftsområde 17. Den 1 oktober 2015
beslutade regeringen om Stiftelsen Nordiska museets begäran om
låneram i Riksgäldskontoret.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik: Den
1 oktober 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015
avseende anslag 1:13 Upprustning av skollokaler.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård: Den 25 juni 2015 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Naturvårdsverket.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 21 Energi:
Den 25 juni 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Statens energimyndighet.

Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 22 Kommuni- Skr. 2015/16:75
kationer: Den 25 juni 2015 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Trafikverket, Post- och telestyrelsen respektive anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel: Den 25 juni 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens
jordbruksverk. Den 29 oktober 2015 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Livsmedelsverket. Regeringen fattade den 3 september 2015 beslut om förordning (2015:555) om
statliga kreditgarantier för lån till mjölksektorn, med ikraftträdande den
25 september 2015. Regeringen upphävde sedermera förordningen den
17 december 2015 (se även p. N 70 rskr. 2015/16:110). Momentet är
därmed slutbehandlat.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, godkännande av ändrad
beräkning av statens inkomster 2015: Avsikten är att skrivelsen i denna
del kommer att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för
staten 2015.
Mom. 1 om vårändringsbudget för 2015, ändringar i skatte- och
avgiftsregler: Den 17 och 25 juni 2015 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 392 respektive 452, 453, 469–475 och 496).
Mom. 2 om AB Göta kanalbolag: Riksdagen har godkänt att AB Göta
kanalbolag får pantsätta, utarrendera, avstycka och helt eller delvis
avyttra de skogsfastigheter som ägs av bolaget samt i övrigt vidta sådana
åtgärder som följer av äganderätten till de skogsfastigheter som ägs av
bolaget. Staten har vid extra bolagsstämma den 11 december 2015 röstat
för att anta en ägaranvisning som anger att bolaget dels ska driva och
förvalta Göta kanal så att dess värde, såväl som kulturhistoriskt byggnadsverk som turistattraktion, vidmakthålls, dels tillse att kanalfastigheten, varmed avses fastigheten Kanaljorden 1:1, bibehålls i bolagets
ägo, dels tillse att sådan fastighet som efter den 10 juni 1992 kan ha
avstyckats från fastigheten Kanaljorden 1:1 och som ägs av bolaget,
bibehålls i bolagets ägo. Detta är därmed den enda begränsning som
bolaget har i att förvalta sina tillgångar och bolaget får pantsätta,
utarrendera, avstycka och helt eller delvis avyttra de skogsfastigheter
som ägs av bolaget samt i övrigt vidta sådana åtgärder som följer av
äganderätten till de skogsfastigheter som ägs av bolaget.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1, när det gäller fastställande av utgiftstak för staten 2015, 2016 och 2017, utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap och godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster 2015.
54. Rskr. 2014/15:256
Redovisning av skatteutgifter 2015
Skr. 2014/15:98, bet. 2014/15:SkU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 augusti 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
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55. Rskr. 2014/15:265
Årsredovisning för staten 2014
Skr. 2014/15:101, bet. 2014/15:FiU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 september 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
56. Rskr. 2014/15:268
Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning
Skr. 2014/15:72, bet. 2014/15:SoU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om vårdvalssystem i primärvården*: Den 5 november 2015
beslutade
regeringen
tilläggsdirektiv
till
Välfärdsutredningen
(dir. 2015:108). Innebörden av tilläggsdirektiven är bl.a. att regeringen
tar bort uppdraget att föreslå hur regleringen kan ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården enligt
lagen om valfrihetssystem (jfr p. S 25 rskr. 2014/15:125 och p. S 33 rskr.
2014/15:267). Momentet är därmed slutbehandlat.
Riksmötet 2015/16
57. Rskr. 2015/16:6
Informationsutbytesavtal med Niue
Prop. 2014/15:134, bet. 2015/16:SkU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 615). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Niue om att
avtalet godkänts.
58. Rskr. 2015/16:7
Informationsutbytesavtal med Brunei
Prop. 2014/15:133, bet. 2015/16:SkU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 616). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Brunei om att
avtalet godkänts.
59. Rskr. 2015/16:8
Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag
Prop. 2014/15:129, bet. 2015/16:SkU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 617).
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60. Rskr. 2015/16:15

Skr. 2015/16:75

Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken
Skr. 2014/15:141, bet. 2015/16:FiU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 december 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
61. Rskr. 2015/16:16
Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor
Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 632–634).
62. Rskr. 2015/16:17
Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Prop. 2015/16:7, bet. 2015/16:SkU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 666). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Storbritannien
och Nordirland att protokollet godkänts.
63. Rskr. 2015/16:19
Höständringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:2, bet. 2015/16:FiU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade
anslag: Den 19 november 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens fastighetsverk och
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Upphandlingsmyndigheten. Den 26 november 2015 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Konjunkturinstitutet. Den
18 december 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen.
Om utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning: Den
19 november 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Statens fastighetsverk.
Om utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning: Den
10 december 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Skolverket.
Om utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik: Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
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Om godkännande av ändrad beräkning av statens inkomster och
ändring i skatteregler: Den 12 november 2015 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 640).
Följande moment är inte slutbehandlat: Om utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.
64. Rskr. 2015/16:26
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014
Skr. 2014/15:130, bet. 2015/16:FiU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 december 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
65. Rskr. 2015/16:27
Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
Prop. 2014/15:128, bet. 2015/16:CU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, a): Den 12 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 671 och
672).
Om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden, b): Den
19 november 2015 beslutade regeringen förordning med instruktion för
Allmänna reklamationsnämnden (SFS 739).
66. Rskr. 2015/16:38
Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet
Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 700, 701 och 708–721).
67. Rskr. 2015/16:51
Statens budget 2016 – Rambeslutet
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken, mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och
inkomsterna på statens budget, a) utgiftstak för staten 2016–2018, d)
beräkningen av inkomsterna på statens budget 2016, f) ålderspensionssystemets utgifter 2016 och mom. 6 om bemyndigande för
ramanslag: Avsikten är att skrivelsen i dessa delar kommer att behandlas
i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2016.
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på
statens budget, b) utgiftsramar för utgiftsområdena 2016: Den 21 januari
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2016 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till Skr. 2015/16:75
handlingarna.
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på
statens budget, c) övriga utgifter på statens budget 2016: Den 21 januari
2016 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende beräkningen av
Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2016 till Riksgäldskontoret för
kännedom och beaktande. Samma dag beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna. Avsikten är att skrivelsen i övrigt i dessa delar kommer att behandlas i regeringens skrivelse
Årsredovisning för staten 2016.
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på
statens budget, e) ändringar i skatte- och avgiftsregler: Den 26 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 747–750,
763, 764, 768, 769 och 772–778).
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på
statens budget, g) preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar
2017 och 2018: Avsikten är att skrivelsen i denna del kommer att
behandlas i budgetpropositionen för 2017.
Mom. 3 om bemyndigande om upplåning: Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Riksgäldskontoret.
Mom. 4 om lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar och mom. 5 om myndigheternas räntekontokrediter: Den
21 januari 2016 översände Regeringskansliet skrivelsen i dessa delar till
Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse i dessa delar till handlingarna.
Mom. 7 om godkännande av avtal mellan Sverige och Norge: Den
17 december 2015 fattade regeringen beslut om ratifikation genom notväxling av avtalet den 8 april 2015 mellan Konungariket Sveriges
regering och Konungariket Norges regering om ändring av avtalet om en
gemensam marknad för elcertifikat. Momentet är slutbehandlat.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 a), c), d), f),
g) och mom. 6.
68. Rskr. 2015/16:61
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om anslag m.m. för 2016 inom utgiftsområde 1, b) ändring i
tullagen: Den 3 december 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 810).
Mom. 2 om anslag m.m. för 2016 inom utgiftsområde 1, n) fördelning
av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 10 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kungliga hovoch slottsstaten samt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
länsstyrelserna.

95

Skr. 2015/16:75

69. Rskr. 2015/16:65
Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt
Prop. 2015/16:14, bet. 2015/16:SkU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 december 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 884–886).
70. Rskr. 2015/16:66
En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella
konton
Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 december 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 911, 912 och 917–920). Samma dag godkändes det multilaterala
avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton undertecknat den 29 oktober 2014.
71. Rskr. 2015/16:67
Vissa frågor om behandling av personuppgifter och reglering av idkortsverksamheten hos Skatteverket
Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 december 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 898–903).
72. Rskr. 2015/16:68
Informationsutbytesavtal med Guatemala
Prop. 2015/16:21, bet. 2015/16:SkU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 december 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 926). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Guatemala
om att avtalet godkänts.
73. Rskr. 2015/16:69
Informationsutbytesavtal med Vanuatu
Prop. 2015/16:22, bet. 2015/16:SkU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 december 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 927). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Vanuatu om
att avtalet godkänts.
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74. Rskr. 2015/16:74
Beskattning av säkerhetsreserv
Prop. 2015/16:15, bet. 2015/16:SkU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 december 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 887).
75. Rskr. 2015/16:75
Vissa frågor på området för indirekta skatter
Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 december 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 888–893).
76. Rskr. 2015/16:76
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om konsumentpolitiskt mål för utgiftsområde 18 och mom. 3 om
anslag inom utgiftsområde 18, a) anslagen för 2016: Den 17 december
2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Marknadsdomstolen, Konsumentverket, Allmänna reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen respektive anslag 2:6 Bidrag till
miljömärkning av produkter.
77. Rskr. 2015/16:82
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 17, a) anslagen för 2016: Den
10 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Lotteriinspektionen.
Mom. 5 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Ärendet bereds
inom Regeringskansliet med målsättningen att det vid Svenska Spels
årsstämma 2016 kommer att fattas beslut om att utbetala medel till
kulturverksamhet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 5.
78. Rskr. 2015/16:93
Extra ändringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:47, bet. 2015/16:FiU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 17 december 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2015 avseende anslag 1:5 Tillfälligt stöd till kommuner
och landsting inom utgiftsområde 25.
79. Rskr. 2015/16:95
Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
Prop. 2015/16:26, bet. 2015/16:FiU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 december 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 958–961).
80. Rskr. 2015/16:105
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner, a) anslagen för 2016: Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:1, 1:2
och 1:3 inom utgiftsområde 25.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner, b) lagförslag: Den 17 december 2015 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 1010).
Mom. 2 om ändring i socialtjänstlagen (2001:453): Den 17 december
2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 967).
81. Rskr. 2015/16:111
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:SkU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområdet 3 Skatt, tull och exekution: Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Skatteverket, Tullverket respektive Kronofogdemyndigheten.
82. Rskr. 2015/16:112
Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen
Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 januari 2016 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
1–3).
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83. Rskr. 2015/16:117
Genomförande av krishanteringsdirektivet
Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om genomförande av krishanteringsdirektivet: Den 18 december
2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1016–1033).
Mom. 2 om riskavgifter*: Riksdagen har tillkännagett som sin mening
att regeringen ska utreda hur bestämmelserna om riskavgifter i lagen om
resolution kan utformas så att kriterierna för hur riskavgifterna ska
fastställas blir tydligare reglerade i lagen och därefter återkomma till
riksdagen under 2017 med förslag på ändringar i lagen om resolution.
Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
84. Rskr. 2015/16:118
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om målen för finansmarknadsområdet: Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Finansinspektionen. Finansinspektionen fick då i uppdrag att inom sitt
ansvarsområde kartlägga och analysera vilka möjligheter myndigheten
har för att bidra till målet om hållbarhet.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 2, a) anslag för 2016: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Finanspolitiska rådet, Konjunkturinstitutet, Ekonomistyrningsverket, Bokföringsnämnden, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret, Upphandlingsmyndigheten, Statskontoret, Kammarkollegiet, Statens servicecenter, Statistiska
centralbyrån, Arbetsgivarverket, Statens tjänstepensionsverk, anslag 1:1
förvaltningspolitisk utveckling, anslag 1:14 inom utgiftsområde 2
respektive anslag 1:16 Finansmarknadsforskning.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 2, b) bemyndigande för
anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning: Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag
1:16 Finansmarknadsforskning.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 2, c) Sjunde AP-fondens kredit
och möjlighet att ta upp lån: Något behov av de aktuella krediterna finns
inte för närvarande inom Sjunde AP-fonden. Om behov uppstår kommer
regeringen att ta upp frågan i särskild ordning och eventuellt besluta om
krediter.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 2, d) Kammarkollegiets behov
av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Kammarkollegiet.
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Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 2, e) Statens tjänstepensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen: Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Statens tjänstepensionsverk.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 2, f) investeringsplan för
Statens fastighetsverk 2016–2019, g) Statens fastighetsverks lån för
investeringar i fastigheter m.m. och h) bemyndigande för anslaget 1:10
Bidragsfastigheter: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens fastighetsverk.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 2, i) investeringsplan för
Fortifikationsverket 2016–2019 och j) Fortifikationsverkets lån för
investeringar i mark, anläggningar och lokaler: Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Fortifikationsverket.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2 c).
85. Rskr. 2015/16:120
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om anslagen för 2016 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.:
Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:2 inom utgiftsområde 26 och regleringsbrev
för budgetåret 2016 avseende Riksgäldskontoret.
86. Rskr. 2015/16:121
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
unionen, delmoment anslagen för 2016: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1
Avgiften till Europeiska unionen.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
unionen, delmoment bemyndiganden: Avsikten är att skrivelsen i denna
del kommer att behandlas i budgetpropositionen för 2018.
Följande moment är inte slutbehandlat: delmoment bemyndiganden.
87. Rskr. 2015/16:123
Statens budget för 2016
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 januari 2016 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
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2.7

Utbildningsdepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 2010/11
1. Rskr. 2010/11:137
Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m.
Prop. 2009/10:219, bet. 2010/11:UbU3
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. U 33), 2011/12:75
(p. U 3), 2012/13:75 (p. U 3), 2013/14:75 (p. U 2) och 2014/15:75 (p. U
2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om nationella kunskapskrav*: Den 22 januari 2009 gav regeringen Statens skolverk i uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. I uppdraget
ingick att Skolverket också skulle utarbeta allmänna råd om de nya
kursplanerna och kunskapskraven. Den 20 januari 2011 gav regeringen
Skolverket i uppdrag att utarbeta kunskapskrav för betygsstegen A, C
och E för årskurs 6 i grundskolan och motsvarande skolformer.
Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer samt för nämnda betygssteg började gälla höstterminen 2012.
Den 3 november 2011 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta
olika former av stödmaterial för att underlätta lärarnas arbete med
bedömning och betygssättning när det gäller kunskapskraven B och D. I
december 2012 publicerade Skolverket handledningen Betygsskalan och
betygen B och D – en handledning. Den 24 november 2011 gav
regeringen Skolverket i uppdrag att bl.a. fortsätta arbetet med olika
former av kompetensutveckling och stöd till lärare inom området
bedömning och betygssättning. Uppdraget redovisades den 12 juni 2014
(U2014/04011/S). Av Skolverkets redovisning framgår att Skolverket
under 2013 genomförde en webbaserad utbildning i bedömning och
betygssättning för lärare i årskurs 4–6 i grundskolan. Utbildningen har
fortsatt under 2014 och har utvidgats till att även omfatta lärare i andra
årskurser. Skolverket har vidare tagit fram ett antal stödmaterial med
inriktning mot bedömning och betygssättning och har under 2014
bedrivit en fortsatt aktiv behovsinventering för att närmare beskriva
nödvändiga insatser rörande bedömning och betygssättning. Vidare har
ett stödmaterial utarbetats om sambedömning: Sambedömning i skolan –
exempel och forskning som distribuerades till skolorna våren 2014.
Regeringen har bedömt att ytterligare åtgärder i frågan inte behöver
vidtas.
Den 11 september 2014 gav regeringen Skolverket i uppdrag att
utvärdera den nya betygsskalan (U2014/05371/S). Uppdraget skulle
redovisas senast den 15 januari 2016. Den 13 maj 2015 förlängdes
redovisningstiden till den 30 april 2016 (U2015/02959/S).
Momentet är inte slutbehandlat.

101

Skr. 2015/16:75

2. Rskr. 2010/11:170
Förskolan m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:UbU6
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 4), 2012/13:75 (p. U 4),
2013/14:75 (p. U 3) och 2014/15:75 (p. U 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om förbättrad arbetsmiljö för barn och elever i förskola och på
fritidshem*: Den 19 april 2012 beslutade regeringen att tillsätta en
särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för hur barns säkerhet i
förskolan kan förbättras och säkerställas (U 2012:03, dir. 2012:36). Utredaren redovisade sitt uppdrag den 18 april 2013 i betänkandet Fri att
leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan
(SOU 2013:26). Betänkandet har remitterats och remisstiden gick ut den
14 oktober 2013. Betänkandet och frågan om förbättrad arbetsmiljö för
elever i fritidshem bereds vidare inom Regeringskansliet.
Momentet är inte slutbehandlat.
3. Rskr. 2010/11:176
Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation –
hållbar energi
Prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 6), 2012/13:75 (p. U 5),
2013/14:75 (p. U 4) och 2014/15:75 (p U 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och
innovation – hållbar energi: Riksdagen bemyndigar regeringen:
e) att under perioden 2011–2016 besluta om kapitaltillskott till KIC
Inno Energy SE om högst 11 520 000 kronor: Den 14 april 2011
beslutade regeringen ändring av regleringsbreven för budgetåret 2011
avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan med
innebörden att 1 260 000 kronor får användas för kapitaltillskott till KIC
Inno Energy SE. Av beloppet avser 360 000 kronor kapitaltillskott för
2010 och 900 000 kronor kapitaltillskott för 2011.
Den 20 december 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska
högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock
högst 100 000 euro, får göras till KIC Inno Energy SE för 2012.
Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska
högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock
högst 100 000 euro, får göras till KIC Inno Energy SE för 2013.
Den 12 december 2013 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2014 avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska
högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock
högst 100 000 euro, får göras till KIC Inno Energy SE för 2014.
Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska
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högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock Skr. 2015/16:75
högst 100 000 euro, får göras till KIC Inno Energy SE för 2015.
Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska
högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock
högst 100 000 euro, får göras till KIC Inno Energy SE för 2016.
Momentet är slutbehandlat.
4. Rskr. 2010/11:206
Grundskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:UbU7
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 7), 2012/13:75 (p. U 6),
2013/14:75 (p. U 5) och 2014/15:75 (p. U 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 28 om översyn av elevhälsans kvalitet*: Den 27 oktober 2011 gav
regeringen Statens skolverk i uppdrag att genomföra insatser för en
förstärkt elevhälsa (U2011/05947/S). I uppdraget ingår bl.a. att sprida
information om möjligheten för skolhuvudmän att ansöka om statsbidrag
till personalförstärkningar inom elevhälsan och till speciallärare, att
erbjuda utbildningsinsatser till elevhälsans personal och att utveckla
stödmaterial. Skolverket gavs även i uppdrag att föreslå en modell för att
följa upp kvaliteten på och tillgången till elevhälsa. En sådan modell
redovisades i februari 2013. Uppdraget ska slutredovisas senast den
1 april 2016.
Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2012/13
5. Rskr. 2012/13:186
Gymnasieskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2012, bet. 2012/13:UbU6
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. U 11) och 2014/15:75 (p. U 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 20 om mobbning och kränkande behandling*: I 6 kap. skollagen
(2010:800) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka
kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda en anmälan om kränkande behandling och att i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra sådan behandling i framtiden (6 kap. 10 § skollagen). Huvudmannen ska, om denne eller personalen åsidosatt sina skyldigheter enligt
bl.a. 10 §, betala skadestånd (6 kap. 12 §).
Statens skolverk har på uppdrag av regeringen (U2007/01205/S)
genomfört en utbildningssatsning om forskningsbaserade åtgärdsprogram
mot mobbning i skolan. Detta innefattade en utvärdering av program som
används mot mobbning och kränkningar. Skolverket lät externa forskare
utvärdera åtta program mot mobbning som används i skolorna
(Utvärdering av metoder mot mobbning, rapport 353, 2011). Skolverket
har arbetat med att sprida de nya kunskaper som utvärderingen gett och
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som kan vara till stöd för verksamheterna, bl.a. genom framtagandet av
publikationen Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot
mobbning, som huvudsakligen riktar sig till dem som arbetar i skolan.
Skolverket har även publicerat allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10).
Under 2011 gav regeringen Skolverket ett förnyat uppdrag att stärka
skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande
behandling (U2011/00567/S och U2011/02649/S). Uppdraget har
redovisats i myndighetens årsredovisning och slutredovisades den
20 januari 2015 (U2015/00299/S). Den 9 juli 2015 gav regeringen
Skolverket i uppdrag att ta fram och genomföra nationella skolutvecklingsprogram som riktar sig till huvudmän och skolor (U2015/03844/S).
Insatserna ska bestå av olika kompetensutvecklings- och stödinsatser och
kan avse arbetsformer och arbetssätt för att utveckla arbetet med skolans
värdegrund, t.ex. avseende trygghet, studiero, arbetet mot diskriminering
och kränkande behandling, jämställdhet och normkritik. Myndigheten
redovisade den 14 december 2015 en långsiktig plan för genomförandet
av uppdraget i sin helhet för 2016–2019. Den 24 september 2015 gav
regeringen Skolverket i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för
skolväsendet (U2015/04666/S). I uppdraget ingår att lämna förslag för en
kritisk, säker och ansvarsfull it-användning hos eleverna, t.ex. när det
gäller studiero, personlig integritet och förebyggande av kränkningar.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2016 när det gäller förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande
skolformer och senast den 29 april 2016 när det gäller gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.
Chefen för Utbildningsdepartementet uppdrog den 23 oktober 2012 åt
utbildningsdirektören Thomas Persson att biträda Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) med att utarbeta förslag som innebär en
minskad administration för lärare (U 2012:E, U2012/05725/SAM).
Genom beslut den 3 juni 2013 utvidgades uppdraget till att även omfatta
vilka konsekvenser en sådan rapporterings- och anmälningsskyldighet
avseende missförhållanden inom skolväsendet och vissa andra
verksamheter som föreslås i betänkandet Rapportera, anmäla och
avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa (SOU 2011:33)
får för lärares administrativa arbete. Fortsatta överväganden görs inom
Regeringskansliet av vilka konsekvenser en sådan rapporterings- och
anmälningsskyldighet kan få för lärares administrativa arbete.
Momentet är inte slutbehandlat.

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
6. Rskr. 2013/14:27
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Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och
förskollärare
Prop. 2012/13:187, bet. 2013/14:UbU6
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. U 23) och 2014/15:75 (p. U 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Mom. 2 om plan för att legitimera fler yrkesgrupper*: Regeringen avser Skr. 2015/16:75
att utreda om, och i så fall hur, fritidspedagoger kan omfattas av legitimationssystemet. Regeringen avser att återkomma i frågan om även
yrkeslärare och modersmålslärare på sikt bör omfattas. Inom ramen för
den nationella samlingen för läraryrket förs samtal om dessa frågor.
Momentet är inte slutbehandlat.
7. Rskr. 2013/14:54
Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan
Prop. 2012/13:190, bet. 2013/14:UbU7
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. U 25) och 2014/15:75 (p. U 9).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan:
a) Riksdagen godkänner avtalet om privilegier mellan Sveriges
regering och det konsortium för europeisk forskningsinfrastuktur som
avses bedriva den verksamhet som för närvarande bedrivs av European
Spallation Source ESS AB: Den 12 december 2013 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 1174). Regeringen har inte beslutat att
sätta lagen i kraft då avtalet aldrig kom att undertecknas eftersom det i
efterhand upptäcktes att den skattebefrielse som parterna avsett inte
åstadkoms genom avtalet. Efter förhandlingar mellan Sveriges regering
och European Spallation Source Eric beslutade regeringen den 1 oktober
2015 att ett avtal som åstadkommer den åsyftade skattebefrielsen skulle
undertecknas (U2015/04706/F). Avtalet undertecknades den 21 oktober
2015 med förbehåll för riksdagens godkännande. Den 17 december 2015
beslutade regeringen propositionen Avtal med konsortiet för europeisk
forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric (prop.
2015/16:77). Den 11 februari 2016 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Momentet är slutbehandlat.
8. Rskr. 2013/14:104
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:UbU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. U 27) och 2014/15:75 (p. U
10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2014 inom utgiftsområde 16:
b) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2014 besluta om kapitaltillskott till European Spallation
Source ESS AB: Den 13 februari och 11 september 2014 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende
Vetenskapsrådet. Den 13 november 2014 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet.
2. under 2014 besluta om medlemskap i ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur, ett Eric-konsortium, för konstruktionen och
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driften av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS:
Den 4 september 2014 beslutade regeringen att ansöka om medlemskap i
ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur.
9. under 2014–2017 besluta om medlemskap i nio konsortier för
europeisk forskningsinfrastruktur och om finansiering av årliga
medlemsavgifter till konsortierna: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Vetenskapsrådet.
Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Vetenskapsrådet. Ärendet bereds.
13. under 2014 besluta om kapitaltillskott till holdingbolag knutna till
universitet och högskolor: Den 11 september 2014 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslaget 3:13
Särskilda utgifter för forskningsändamål.
c) Godkännanden
Riksdagen godkänner
1. vad regeringen föreslår i fråga om krav på lämplighet vid antagning
till utbildning som leder till förskollärar-, grundlärar- eller ämneslärarexamen i en försöksverksamhet: Den 20 mars 2014 gav regeringen
Universitets- och högskolerådet i uppdrag (U2014/02222/UH) att
samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till
lärar- och förskollärarutbildning. Den 12 juni 2014 beslutade rådet vilka
lärosäten som får delta i försöksverksamheten med lämplighetsbedömning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 maj 2018. Den
10 september 2015 beslutade regeringen förordning om försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning till lärar- och förskollärarutbildning (SFS 566).
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1 b) punkten 9.
9. Rskr. 2013/14:130
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och
socialtjänsten
Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. U 31 och S 57) och
2014/15:75 (p U 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om tandhygienistutbildningen*: Den 8 maj 2014 gav regeringen
Universitetskanslersämbetet i uppdrag att analysera en förlängning av
tandhygienistutbildningen. Uppdraget redovisades den 26 januari 2015.
Ärendet bereds.
Momentet är inte slutbehandlat.
10. Rskr. 2013/14:379
Folkbildningsfrågor
Prop. 2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. U 24).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om mål och verksamhetsområden för folkbildningen: Den Skr. 2015/16:75
16 april 2015 beslutade regeringen förordning om statsbidrag till folkbildningen (SFS 218). Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om syftena med statsbidraget till folkbildningen: Den 16 april
2015 beslutade regeringen förordning om statsbidrag till folkbildningen
(SFS 218). Momentet är slutbehandlat.
Riksmötet 2014/15
11. Rskr. 2014/15:90
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:UbU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. U 26).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 16:
a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger, anslagen för
2015 inom utgiftsområde 16: Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen.
b) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. godkänna ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting om
samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården: Den 22 december 2014 godkände regeringen avtal
mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning
av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
2. under 2015 besluta om kapitaltillskott till European Spallation
Source ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen och
driften av European Spallation Source: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Vetenskapsrådet
och den 5 mars 2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrevet.
Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lunds universitet och den 25 juni 2015 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrevet.
3. på bolagsstämma i European Spallation Source ESS AB rösta för att
överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och skulder till det
konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur som avses bedriva den
verksamhet som för närvarande bedrivs av bolaget och vidta de åtgärder
som är nödvändiga för att avveckla bolaget genom likvidation vid
tillfälle som regeringen finner lämpligt: Den 17 september 2015 uppdrog
regeringen åt statsrådet Helene Hellmark Knutsson, eller den hon sätter i
sitt ställe, att på den extra bolagsstämman i European Spallation Source
ESS AB den 23 september 2015 rösta för förslag till beslut om
överlåtelse av verksamheten, tillgångar och skulder i European Spallation
Source ESS AB till European Spallation Source Eric. Likvidation av
European Spallation Source ESS AB planeras till första kvartalet 2016.
Ärendet bereds.
4. under 2015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet
för innovation och teknik (EIT) och under 2015–2022 besluta om en årlig
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medlemsavgift på högst 2 970 000 kronor med det förtydligandet att den
årliga medlemsavgiften avses belasta anslagen 2:4 Uppsala universitet:
Forskning och utbildning på forskarnivå med 900 000 kronor, 2:6 Lunds
universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå med 270 000
kronor, 2:18 Kungl. tekniska högskolan: Forskning och utbildning på
forskarnivå med 900 000 kronor och 2:20 Luleå tekniska universitet:
Forskning och utbildning på forskarnivå med 900 000 kronor: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende anslagen. Den 18 december 2015 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget. Ärendet bereds.
5. under 2015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa (KIC Healthy living) under Europeiska institutet för
innovation och teknik (EIT) och under 2015–2022 besluta om en årlig
medlemsavgift på högst 2 025 000 kronor med det förtydligandet att den
årliga medlemsavgiften avses belasta anslagen 2:4 Uppsala universitet:
Forskning och utbildning på forskarnivå, 2:16 Karolinska institutet:
Forskning och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. tekniska
högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå med 675 000 kronor
vardera: Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslagen. Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget.
Ärendet bereds.
6. under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden under 2016–2019:
Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Statens skolverk.
7. under 2015 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
besluta om bidrag under 2016: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Skolverket.
8. under 2015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden under 2016: Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Skolverket.
9. under 2015 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
besluta om bidrag under 2016–2021: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Skolverket.
10. under 2015 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation besluta om bidrag under 2016–2025: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Vetenskapsrådet.
11. under 2015 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till
internationella organisationer besluta om bidrag under 2016–2020: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Vetenskapsrådet.
12. under 2015 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
besluta om bidrag under 2016–2034: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Rymdstyrelsen.
13. under 2015 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till
internationella organisationer besluta om bidrag under 2016–2021: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Rymdstyrelsen.

14. under 2015 besluta om kapitaltillskott till holdingbolag knutna till Skr. 2015/16:75
universitet: Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2015 avseende anslag 3:13 Särskilda utgifter för
forskningsändamål.
15. under 2015 för anslaget 4:1 Internationella program besluta om
bidrag under 2016–2018: Den 22 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Universitets- och
högskolerådet.
16. under 2015, i enlighet med vad utskottet anfört, för anslaget 1:18
Lågstadielyftet ingå ekonomiska åtaganden under 2016–2018: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Skolverket.
Mom. 2 om lagförslag om ändring i högskolelagen: Den 22 december
2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1579).
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1 b) punkterna 3–5.
12. Rskr. 2014/15:109
Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige
Prop. 2014/15:39, bet. 2014/15:UbU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 februari 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 73).
13. Rskr. 2014/15:135
Grundskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2014/15, bet. 2014/15:UbU9
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om fler matematiklektioner i högstadiet*: Under 2014 gav
regeringen Statens skolverk i uppdrag att ta fram förslag till en
stadieindelad timplan för grundskolan (U2014/03489/S och
U2014/05377/S). I uppdraget angavs att Skolverket bland annat skulle
beakta den utökning av undervisningstid i matematik i årskurs 7–9 med
motsvarande en timme per vecka som aviserades i 2014 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2013/14:100). Regeringen har slutit en överenskommelse med Nya Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om att föra samtal om en ny timplan utifrån den
redovisning av uppdraget som Skolverket lämnade den 27 november
2014 (U2014/07140/S). Sådana samtal pågår. Momentet är inte slutbehandlat.
14. Rskr. 2014/15:136
Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus
Prop. 2014/15:43, bet. 2014/15:UbU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus: Den
19 mars 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 176).
Den 21 maj 2015 beslutade regeringen förordning om upphävande av
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förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ungdomar som
vistas vid särskilda ungdomshem (SFS 290), förordning om ändring i
skolförordningen (2011:185, SFS 293) och förordning om ändring i
gymnasieförordningen (2010:2039, SFS 291). Momentet är slutbehandlat.
15. Rskr. 2014/15:141
Möjligheter till fjärrundervisning
Prop. 2014/15:44, bet. 2014/15:UbU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om möjligheter till fjärrundervisning: Den 26 mars 2015
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 194). Den 21 maj
2015 beslutade regeringen förordning om ändring i skolförordningen
(2011:185, SFS 293) och förordning om ändring i gymnasieförordningen
(2010:2039, SFS 291). Den 25 juni 2015 beslutade regeringen förordning
om försöksverksamhet med fjärrundervisning (SFS 481). Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 3 om utvärdering av fjärrundervisning*: Den 1 oktober 2015
gav regeringen Statens skolverk i uppdrag att bl.a. utvärdera fjärrundervisning, inklusive fjärrundervisning enligt förordningen (2015:481)
om försöksverksamhet med fjärrundervisning. I uppdraget ingår bl.a. att
myndigheten ska bedöma hur möjligheten till fjärrundervisning påverkar
huvudmännens incitament att anställa behöriga lärare. Myndigheten ska
lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet
(Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2017 och en slutredovisning senast den 15 november 2018 (U2015/04701/S). Momentet är
inte slutbehandlat.
Mom. 4 om utökade möjligheter till undervisning och fjärrundervisning på entreprenad*: Den 12 november 2015 beslutade regeringen att
tillsätta en särskild utredare som bl.a. ska föreslå hur skolhuvudmän
genom fjärrundervisning på entreprenad eller på annat sätt kan ges ökade
möjligheter att erbjuda elever modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål (U 2015:09, dir. 2015:112). Denna del
av uppdraget redovisades den 12 februari 2016 i delbetänkandet Ökade
möjligheter till modersmålsundervisning och studiehandledning på
modersmål (SOU 2016:12). Betänkandet har remitterats och remisstiden
gick ut den 29 februari 2016. Ärendet bereds. Utredningen ska även bl.a.
föreslå under vilka förutsättningar skolhuvudmän, eller i vissa fall andra
aktörer, i övrigt bör ges ökade möjligheter att utföra undervisning åt
andra skolhuvudmän. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den
30 maj 2017. Momentet är inte slutbehandlat.
16. Rskr. 2014/15:162
Gymnasieskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2014/15, bet. 2014/15:UbU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om frivilliga gymnasiestudier*: Den 19 mars 2015 beslutade
regeringen att tillsätta en särskild utredare som bl.a. ska föreslå åtgärder

för att alla unga kvinnor och män ska påbörja och fullfölja en Skr. 2015/16:75
gymnasieutbildning (U 2015:01, dir. 2015:31). Det ska enligt direktiven
övervägas om det bör bli obligatoriskt för alla unga kvinnor och män att
gå en gymnasieutbildning eller om andra åtgärder som ger ungdomar
drivkrafter att påbörja och fullfölja en sådan utbildning är att föredra.
Den 23 juli 2015 och den 18 december 2015 beslutade regeringen om
tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2015:82 och dir. 2015:141). Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2016. Momentet
är inte slutbehandlat.
Mom. 4 om grundläggande högskolebehörighet för elever i
gymnasieskolan*: Den 19 mars 2015 beslutade regeringen att tillsätta en
särskild utredare som bl.a., efter att ha analyserat olika alternativ, ska
föreslå hur elevens rättighet att läsa de kurser som leder till grundläggande behörighet till högskolan kan stärkas (U 2015:01, dir. 2015:31).
Den 23 juli 2015 och den 18 december 2015 beslutade regeringen om
tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2015:82 och dir. 2015:141).
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2016.
Momentet är inte slutbehandlat.
17. Rskr. 2014/15:177
Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång
Prop. 2014/15:45, bet 2014/15:UbU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång:
Den 30 april 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
246).
18. Rskr. 2014/15:201
Skolväsendet
Motioner från allmänna motionstiden 2014/15, bet. 2014/15:UbU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad
Mom. 3 om skriftligt ordningsomdöme*: När det gäller grundskolan får
den individuella utvecklingsplanen, utöver omdömen om bl.a. elevens
kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven, även innehålla
omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om
rektorn beslutar det (10 kap. 12 och 13 §§ skollagen [2010:800]). Enligt
regeringens bedömning medger således befintligt regelverk att skriftlig
dokumentation, av den typ som tillkännagivandet avser, upprättas inom
ramen för den individuella utvecklingsplanen i grundskolan. När det
gäller gymnasieskolan beslutade regeringen den 19 mars 2015 att tillsätta
en särskild utredare som bl.a. ska analysera och föreslå åtgärder för att
ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (U 2015:01,
dir. 2015:31). Direktiven lämnar utrymme för utredningen att lämna
förslag om skriftliga ordningsomdömen om utredningen anser att det är
befogat för att uppnå de mål som utredningen syftar till. Fortsatta
överväganden görs inom Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat.
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Mom. 4 om tioårig grundskola*: Den 6 mars 2014 beslutade
regeringen att tillsätta en särskild utredare som bl.a. ska föreslå hur en
tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex års ålder lämpligast
skulle kunna införas (U 2014:05, dir. 2014:41). Den 18 december 2014
gav regeringen genom tilläggsdirektiv utredaren ett ändrat uppdrag
(dir. 2014:159) Utredaren ska i stället för att utreda de delar som gäller
införandet av en tioårig grundskola med obligatorisk skolstart från sex
års ålder föreslå hur förskoleklassen för sexåringar lämpligast kan införas
som en del av grundskolan och, som ett alternativ, även föreslå hur en
obligatorisk förskoleklass för sexåringar lämpligast kan införas. Därutöver har utredaren vid ytterligare två tillfällen fått tilläggsdirektiv som
rör fortbildning för legitimerade förskollärare (dir. 2014:135 och
dir. 2015:34). Utredaren redovisade sitt uppdrag den 2 oktober 2015 i
betänkandet Mer tid för kunskap – förskoleklass, förlängd skolplikt och
lovskola (SOU 2015:81). Betänkandet har remitterats och remisstiden
gick ut den 29 februari 2016. Ärendet bereds. Momentet är inte slutbehandlat.
19. Rskr. 2014/15:245
Statens dimensionering av lärarutbildning
Skr. 2014/15:47, bet. 2014/15:UbU7
Skrivelsen är slutbehandlad
Den 20 augusti 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
20. Rskr. 2014/15:246
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning
Prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om komplettering av regeringens lagförslag och mom. 3 om
skollagen i övrigt: Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 482).
Mom. 4 om övriga lagförslag: Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 483 och 484).
21. Rskr. 2014/15:263
Specialdestinerade statsbidrag – ett sätt att styra mot en mer likvärdig
skola?
Skr. 2014/15:106, bet. 2014/15:UbU14
Skrivelsen är slutbehandlad
Den 3 september 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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22. Rskr. 2014/15:264
En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Prop. 2014/15:107, bet. 2014/15:UbU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om avgift för ansökan: Den 25 juni 2015 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 478).
Riksmötet 2015/16
23. Rskr. 2015/16:9
Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning
Prop. 2014/15:121, bet. 2015/16:UbU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 oktober 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 592).
24. Rskr. 2015/16:48
Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
Prop. 2014/15:137, bet. 2015/16:UbU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 798).
25. Rskr. 2015/16:53
Internationella skolor
Prop. 2015/16:17, bet. 2015/16:UbU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om internationella skolor: Den 26 november 2015 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 802).
26. Rskr. 2015/16:58
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:UbU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för utgiftsområde 15:
Momentet kräver ingen vidare åtgärd av regeringen. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 15:
a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 15: Den
10 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende anslagen.
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b) Lagförslaget
Den 10 december 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 941).
c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
beställa produktion av studielitteratur: Den 10 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget.
2. under 2016 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån: Den
10 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Centrala studiestödsnämnden.
Momentet är slutbehandlat.
27. Rskr. 2015/16:77
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag inom utgiftsområde 18:
a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 18: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende anslag 1:13 Upprustning av skollokaler.
b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
5. att under 2016 för anslaget 1:13 Upprustning av skollokaler ingå
ekonomiska åtaganden 2017 och 2018: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget.
Momentet är slutbehandlat.
28. Rskr. 2015/16:83
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 17:
a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftområde 17: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende anslagen 12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, 14:1 Bidrag till folkbildningen, 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning och 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen. Samma
dag beslutade regeringen riktlinjer för 2016 för Folkbildningsrådet i fråga
om användningen av anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen och
anslaget 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen samt för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i fråga om användningen av anslaget
14:1 Bidrag till folkbildningen.
b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Riksdagen bemyndigar regeringen att
Skr. 2015/16:75
10. under 2016 för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet besluta om bidrag 2017: Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
14. under 2016 för anslaget 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning
besluta om bidrag 2017–2020: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslaget.
Momentet är slutbehandlat.
29. Rskr. 2015/16:96
Extra ändringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:47, bet. 2015/16:FiU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Extra ändringsbudget för 2015: Riksdagen godkänner ändrade ramar för
utgiftsområden samt anvisar ändrade och nya anslag: Den 18 december
2015 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2015
avseende anslag 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen.
Momentet är slutbehandlat.
30. Rskr. 2015/16:113
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:UbU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 16:
a) Anslagen för 2016
Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 16: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende anslagen.
b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2016 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden 2017−2023: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende anslaget.
2. under 2016 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet
ingå ekonomiska åtaganden 2017: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens skolverk.
3. under 2016 för anslaget 1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet, m.m. ingå ekonomiska åtaganden 2017:
Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Skolverket.
4. under 2016 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och
förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden 2017–2020: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Skolverket.
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5. under 2016 för anslaget 1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning ingå
ekonomiska åtaganden 2017 och 2018: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Skolverket.
6. under 2016 för anslaget 1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning ingå ekonomiska åtaganden 2017–2021: Den 18 december
2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Myndigheten för yrkeshögskolan.
7. under 2016 för anslaget 1:16 Fler anställda i lågstadiet ingå ekonomiska åtaganden 2017: Den 18 december 2015 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Skolverket.
8. under 2016 för anslaget 1:17 Skolforskningsinstitutet ingå ekonomiska åtaganden 2017 och 2018: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Skolforskningsinstitutet.
9. under 2016 för anslaget 1:19 Bidrag till lärarlöner ingå ekonomiska
åtaganden 2017: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Skolverket.
10. besluta om delägarskap i Infrafrontier GmbH och att under 2016–
2019 besluta om ett årligt kapitaltillskott: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Karolinska
institutet.
11. under 2016 för anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor besluta om bidrag 2017–2021: Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
anslaget.
12. under 2016 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation besluta om bidrag 2017–2025: Den 18 december
2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende
Vetenskapsrådet.
13. under perioden 2016–2018 besluta om svenskt medlemskap i
Integrated Structural Biology Infrastructure (INSTRUCT-ERIC) enligt
rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om
gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur och att besluta om en medlemsavgift per år: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Vetenskapsrådet. Ärendet bereds.
14. på bolagsstämma i European Spallation Source ESS AB rösta för
att bolagets köpeskillingsfordran på European Spallation Source ERIC
utdelas till aktieägarna, den svenska och den danska staten, och att i
anslutning till stämman besluta att den svenska delen av fordran lämnas
som bidrag till European Spallation Source ERIC: Ärendet bereds.
15. under 2016 besluta om bidrag till European Spallation Source
ERIC: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2016 avseende Vetenskapsrådet.
16. under 2016 ikläda staten betalningsansvar för statliga garantier
vilka gäller som längst t.o.m. 2022, för överbryggningslån till European
Spallation Source ERIC för konstruktionen av den Europeiska
spallationskällan (ESS): Ärendet bereds.
17. under 2016 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till
internationella organisationer besluta om bidrag 2017–2021: Den

18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret Skr. 2015/16:75
2016 avseende Vetenskapsrådet.
18. under 2016 för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
besluta om bidrag 2017–2034: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Rymdstyrelsen.
19. under 2016 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till
internationella organisationer besluta om bidrag 2017–2021: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Rymdstyrelsen.
20. under 2016 besluta om kapitaltillskott till holdingbolag knutna till
universitet: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2016 avseende anslag 3:13 Särskilda utgifter för
forskningsändamål.
21. under 2016 för anslaget 4:1 Internationella program besluta om
bidrag 2017–2019: Den 18 december 2015 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Universitets- och
högskolerådet.
c) Godkännande
Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande om att
resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska fördelas
även på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat inte
längre ska gälla: I regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende berörda
anslag har inte några medel fördelats på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningars resultat.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1 b) punkterna 13, 14
och 16.

2.8

Miljö- och energidepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 2008/09
1. Rskr. 2008/09:42
Ändring i lagen om elcertifikat
Prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8
Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 48), 2009/10:75 (p. N 29),
2010/11:75 (p. N 16), 2011/12:75 (p. N 10), 2012/13:75 (p. N 8),
2013/14:75 (p. N 6) och 2014/15:75 (p. M 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om granskning av effekter*: I budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1 volym 1, s. 277) redovisades förslag till skatteåtgärder
som bedömdes bidra till ökad kostnadseffektivitet i klimat- och
energipolitiken. Det rör sig om ändringar av energibeskattningen som
innebär mer likvärdiga konkurrensvillkor för kraftvärmeproduktion inom
EU:s system för handel med utsläppsrätter samt leveranser av värme till
vissa industrikunder. Statens energimyndighet publicerade i april 2012
promemorian Konsekvenser av att EU skärper sitt utsläppsmål till
30 procent år 2020 – Påverkan på elpriset samt handel med utsläpps-
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utrymme, där ett avsnitt behandlar konsekvenserna för industrin. Vidare
uppdrogs i regleringsbrevet för budgetåret 2013 åt Konjunkturinstitutet
att utreda konsekvenserna av ett begränsat undantag för den elintensiva
industrin och specifikt fokusera på frågorna om hur den elintensiva
industrin, elkunderna och samhällsekonomin påverkas på kort respektive
lång sikt om en kvotplikt helt eller delvis skulle införas för den
elintensiva industrins elanvändning. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 30 september 2013. I regleringsbrevet för 2014 uppdrogs åt Statens energimyndighet att i samarbete
med berörda myndigheter sammanställa resultaten av genomförda
konsekvensanalyser av den förda energi- och klimatpolitiken för den
elintensiva industrin, och vid behov komplettera dessa analyser.
Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den
1 oktober 2014. Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 (prop.
2015/16:1, utgiftsområde 21, s. 38) gjort en samlad redogörelse för
effekterna av energi- och klimatpolitiken för elintensiv industri.
Momentet är därmed slutbehandlat.
Riksmötet 2009/10
2. Rskr. 2009/10:223
Sveriges hantering av utsläppsrätter
Riksrevisionens
styrelses
redogörelse
om
utsläppsrätter
(2009/10:RRS16), bet. 2009/10:MJU21
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. M 10), 2011/12:75 (p. M 2),
2012/13:75 (p. M 2), 2013/14:75 (p. M 1) och 2014/15:75 (p. M 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Hanteringen av utsläppsrätter*: Regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 20, s. 90) en beräkning
av storleken på det förväntade överskottet av tilldelat utsläppsutrymme
från första åtagandeperioden under Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention för klimatförändringar. Regeringen redovisade även sin
bedömning att ett värde för överskottet inte kan beräknas. I budgetpropositionen begärde regeringen vidare riksdagens bemyndigande att
annullera det överskott som inte behövs för att uppfylla Sveriges
åtagande under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, vilket bifölls av
riksdagen (bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:81). Den tilldelade mängden utsläppsutrymme utgör huvuddelen av Sveriges innehav av
utsläppsrätter. Vid avräkningen och redovisningen av Sveriges åtagande
till FN av första åtagandeperioden kommer det överskott av tilldelad
mängd utsläppsutrymme som Sverige förfogar över och som inte behövs
för att uppfylla åtagandet att annulleras i enlighet med riksdagens
bemyndigande. I propositionen Godkännanden för Kyotoprotokollets
andra åtagandeperiod (prop. 2014/15:81) har regeringen redovisat hur
Sverige kan fullgöra sitt åtagande under Kyotoprotokollets första
åtagandeperiod och hur huvuddelen av det samlade överskottet av
Kyotoenheter hanteras. Riksdagen biföll den 27 maj 2015 regeringens
förslag i propositionen 2014/15:81 (bet. 2014/15:MJU13, rskr.
2014/15:202). Under hösten 2015 utarbetades förslag till regeringsbeslut
för uppdrag till Energimyndigheten att genomföra de förslag i

proposition 2014/15:81 som riksdagen har behandlat. Regeringsbeslut Skr. 2015/16:75
togs den 22 oktober 2015 och Energimyndigheten genomförde
fullgörande och annullering den 3 november 2015. Hur Sveriges innehav
av kyotoenheter från klimatprojekt utomlands ska hanteras har ännu inte
underställts riksdagen för beslut. Regeringen avser att återkomma i den
frågan. Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2011/12
3. Rskr. 2011/12:45
Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt
energisystem
Prop. 2010/11:153, bet. 2011/12:NU4
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 42), 2012/13:75 (p. N 17),
2013/14:75 (p. N 12) och 2014/15:75 (p. M 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om anvisningsavtal*: Regeringen beslutade den 26 januari 2012
om ändringar i Energimarknadsinspektionens uppdrag att utreda systemet
med anvisningsavtal med tillsvidarepris på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen redovisade uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 maj 2012 och föreslog införande av en nordisk
slutkundsmarknad för att minska antalet kunder med anvisningsavtal.
Myndighetens förslag har remissbehandlats. För att kunna genomföra
Energimarknadsinspektionens förslag uppdrog regeringen den 4 oktober
2012 åt Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag till förändringar
som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk
slutkundsmarknad. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) den 18 juni 2013. Förslagen har remitterats.
Regeringen planerar att under våren 2016 lägga fram en proposition med
förslag som syftar till att öka konsumenternas kännedom om anvisningsavtal och att färre konsumenter ska få anvisningsavtal. Ärendet
bereds vidare.
4. Rskr. 2011/12:99
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. M 21), 2012/13:75 (p. M 9),
2013/14:75 (p. M 6) och 2014/15:75 (p. M 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om uppföljning av biologisk mångfald i rinnande vatten och
vattenkraft: Regeringen tillsatte i april 2012 en utredning med syfte att se
över lagstiftningen gällande vattenverksamheter. Utredningen fick förlängd tid genom tilläggsdirektiv (dir. 2012:29 och dir. 2013:37).
Utredningen överlämnade den 10 januari 2013 sitt delbetänkande
avseende 4 kap. 6 § miljöbalken (SOU 2012:89). Den 1 oktober 2013
överlämnade utredningen det andra delbetänkandet Ny tid ny prövning –
förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69). Den 4 juni 2014
överlämnade utredningen sitt slutbetänkande I vått och torrt – förslag till
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ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35). Regeringen har remitterat
samtliga betänkanden och utredningens förslag bereds för närvarande i
Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i
frågan. Havs- och vattenmyndigheten har i regleringsbrevet för 2016 ett
återrapporteringskrav om dialog i syfte att få en ökad samsyn kring
vattenkraften och de mål som är fastställda om förnybara energikällor
samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2012/13
5. Rskr. 2012/13:120
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. M 20), 2013/14:75 (p. M 8)
och 2014/15:75 (p. M 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård:
Redovisade resultat inom havsmiljöområdet: Regeringen fortsätter
arbeta för att Sverige ska vara pådrivande och bedriva ett målinriktat
arbete för att förbättra havsmiljön. Regeringen avser även att redovisa till
riksdagen resultaten av insatserna och hur dessa utvecklas över åren. Den
14 december 2015 beslutade Havs- och vattenmyndigheten om ett
åtgärdsprogram för havsmiljön i enlighet med bestämmelserna i havsmiljöförordningen (2010:1341). Under de kommande åren bedömer
regeringen att genomförandet av de kommande åtgärdsprogrammen inom
havs- och vattenförvaltningen kommer att ha stor betydelse för att nå
berörda miljökvalitetsmål. En ekosystembaserad marin fysisk planering
är också en viktig grund. Regeringen beslutade den 17 juni 2015 om
havsplaneringsförordningen (2015:400). Att nödvändig reglering är på
plats är ett viktigt steg för det fortsatta arbetet med havsplanering. Havsoch vattenmiljöarbetet behöver förstärkas bl.a. för att öka takten i att nå
de havs- och vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. I vårändringsbudgeten
för 2015 (prop. 2014/15:99, s. 127) förstärktes anslag 1:12 Åtgärder för
havs- och vattenmiljö med 20 miljoner kronor och i budgetpropositionen
för 2016 (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 20, s. 118–119) förstärktes
anslaget med ytterligare 55 miljoner kronor per år fr.o.m. 2016 och
framåt. Momentet är slutbehandlat i denna del.
Biologisk mångfald i rinnande vatten: Regeringen tillsatte i april 2012
en utredning med syfte att se över lagstiftningen gällande vattenverksamheter. Utredningen fick förlängd tid genom tilläggsdirektiv
(dir. 2012:29 och dir. 2013:37). Utredningen överlämnade den 10 januari
2013 sitt delbetänkande avseende 4 kap. 6 § miljöbalken (SOU 2012:89).
Den 1 oktober 2013 överlämnade utredningen det andra delbetänkandet
Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU
2013:69). Den 4 juni 2014 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande I
vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35).
Regeringen har remitterat samtliga betänkanden och utredningens förslag
bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen avser att

återkomma till riksdagen i frågan. Havs- och vattenmyndigheten har i Skr. 2015/16:75
regleringsbrevet för 2016 ett återrapporteringskrav om dialog i syfte att
få en ökad samsyn kring vattenkraften och de mål som är fastställda om
förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.
Momentet är inte slutbehandlat i denna del.

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
6. Rskr. 2013/14:99
En hållbar rovdjurspolitik
Prop. 2012/13:191 bet. 2013/14:MJU7
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. M 14) och 2014/15:75 (p. M
8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om övergripande mål för rovdjurspolitiken: Regeringen beslutade den 30 april 2014 att ge Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag
att analysera hur rovdjursangrepp påverkar landsbygdsföretagens hela
ekonomi, inklusive indirekta kostnader, och föreslå en ny ersättningsmodell som syftar till att kompensera för de merkostnader som direkta
och indirekta skador av ett angrepp av stora rovdjur medför. I uppdraget
ingick även att analysera om och i så fall under vilka omständigheter
bidrag bör lämnas för åtgärder som förebygger angrepp av rovdjur på
hägnat vilt, biodling och liknande skadeutsatta verksamheter samt om
ersättning bör lämnas för djur som har angripits av stora rovdjur inom
vilthägn. Sveriges lantbruksuniversitet redovisade uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 25 augusti 2015. Ärendet
bereds i Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat i denna del.
7. Rskr. 2013/14:122
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. M 17) och 2014/15:75 (p. M
9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård:
Redovisade resultat inom havsmiljöområdet: Regeringen fortsätter
arbeta för att Sverige ska vara pådrivande och bedriva ett målinriktat
arbete för att förbättra havsmiljön. Regeringen avser även att redovisa till
riksdagen resultaten av insatserna och hur dessa utvecklas över åren. Den
14 december 2015 beslutade Havs- och vattenmyndigheten om ett
åtgärdsprogram för havsmiljön i enlighet med bestämmelserna i havsmiljöförordningen (2010:1341). Under de kommande åren bedömer
regeringen att genomförandet av de kommande åtgärdsprogrammen inom
havs- och vattenförvaltningen kommer att ha stor betydelse för att nå
berörda miljökvalitetsmål. En ekosystembaserad marin fysisk planering
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är också en viktig grund. Regeringen beslutade den 17 juni 2015 om
havsplaneringsförordningen (2015:400). Att nödvändig reglering är på
plats är ett viktigt steg för det fortsatta arbetet med havsplanering. Havsoch vattenmiljöarbetet behöver förstärkas bl.a. för att öka takten i att nå
de havs- och vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. I vårändringsbudgeten
för 2015 (prop. 2014/15:99, s. 127) förstärktes anslag 1:12 Åtgärder för
havs- och vattenmiljö med 20 miljoner kronor och i budgetpropositionen
för 2016 (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 20, s. 118–119) förstärktes
anslaget med ytterligare 55 miljoner kronor per år from 2016 och framåt.
Momentet är slutbehandlat i denna del.
Biologisk mångfald i rinnande vatten: Regeringen tillsatte i april 2012
en utredning med syfte att se över lagstiftningen gällande
vattenverksamheter. Utredningen fick förlängd tid genom tilläggsdirektiv
(dir. 2012:29 och dir. 2013:37). Utredningen överlämnade den 10 januari
2013 sitt delbetänkande avseende 4 kap. 6 § miljöbalken (SOU 2012:89).
Den 1 oktober 2013 överlämnade utredningen det andra delbetänkandet
Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU
2013:69). Den 4 juni 2014 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande I
vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35).
Regeringen har remitterat samtliga betänkanden och utredningens förslag
bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i frågan. Havs- och vattenmyndigheten har i
regleringsbrevet för 2016 ett återrapporteringskrav om dialog i syfte att
få en ökad samsyn kring vattenkraften och de mål som är fastställda om
förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.
Momentet är inte slutbehandlat i denna del.
Riksmötet 2014/15
8. Rskr. 2014/15:87
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. M 35).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 2 om regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20:
Havsmiljön: Regeringen fortsätter arbeta för att Sverige ska vara
pådrivande och bedriva ett målinriktat arbete för att förbättra havsmiljön.
Regeringen avser även att redovisa till riksdagen resultaten av insatserna
och hur dessa utvecklas över åren. Den 14 december 2015 beslutade
Havs- och vattenmyndigheten om ett åtgärdsprogram för havsmiljön i
enlighet med bestämmelserna i havsmiljöförordningen (2010:1341).
Under de kommande åren bedömer regeringen att genomförandet av de
kommande åtgärdsprogrammen inom havs- och vattenförvaltningen
kommer att ha stor betydelse för att nå berörda miljökvalitetsmål. En
ekosystembaserad marin fysisk planering är också en viktig grund.
Regeringen beslutade den 17 juni 2015 om havsplaneringsförordningen
(2015:400). Att nödvändig reglering är på plats är ett viktigt steg för det
fortsatta arbetet med havsplanering. Havs- och vattenmiljöarbetet
behöver förstärkas bl.a. för att öka takten i att nå de havs- och
vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. I vårändringsbudgeten för 2015

(prop. 2014/15:99, s. 127) förstärktes anslaget 1:12 Åtgärder för Skr. 2015/16:75
havsmiljö med 20 miljoner kronor och i budgetpropositionen för 2016
(prop. 2015/16:1, utgiftsområde 20, s. 118–119) förstärktes anslaget med
ytterligare 55 miljoner kronor per år from 2016 och framåt.
Momentet är slutbehandlat.
9. Rskr. 2014/15:130
Kemikaliepolitik
Motioner från allmänna motionstiden 2014/15, bet. 2014/15:MJU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 14 om kvicksilver*: Sverige har sedan 2009 infört ett heltäckande
förbud mot användning av kvicksilver som bl.a. innebär att varor som
innehåller kvicksilver inte får släppas ut på den svenska marknaden. EU
har till viss del följt Sveriges exempel och bl.a. beslutat om förbud mot
användning av kvicksilver i mätinstrument, batterier och elektriska och
elektroniska varor samt mot export av kvicksilver. Minamatakonventionen om kvicksilver slutförhandlades under 2013. Sverige har varit
pådrivande i arbetet med att ta fram konventionen. Den undertecknades i
oktober samma år av Sverige och 93 andra länder och kommer på sikt att
minska den långväga transporten av kvicksilver till Sverige. Avtalet
innebär att parterna ska införa begränsningar och förbud av kvicksilver i
både produkter och i industriella processer och innebär även att primär
brytning av kvicksilver stoppas samt att handel med kvicksilver
begränsas. De flesta reglerna kommer att gälla från 2020 eller 2025 för
vissa processer. EU-kommissionen planerar att under 2016 återkomma
med förslag till lagstiftning för kvicksilver som en del i EU:s och
medlemsländernas ratificering av Minamatakonventionen. Fortsatt
beredning av ärendet sker inom Regeringskansliet. Återrapportering till
riksdagen beräknas ske i budgetpropositionen för 2017. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 15 om bromerade flamskyddsmedel*: Flera av de farligaste
bromerade flamskyddsmedlen är förbjudna, exempelvis polybromerade
bifenyler (PBB) och tre polybromerade difenyletrar (pentaBDE,
oktaBDE och dekaBDE), i elektriska och elektroniska varor under
RoHS-direktivet. Användningen av pentaBDE, oktaBDE samt Hexabromcyklododekan (HBCDD) är vidare reglerade i EU:s POP-förordning
(EG 850/2004) och omfattas också av FN:s globala Stockholmskonvention. En mer total begränsning av användningen av dekaBDE i
EU:s kemikalielagstiftning Reach behandlas just nu av EU:s
kemikaliemyndighet ECHA. Parallellt diskuteras även en global
reglering av dekaBDE i Stockholmskonventionen. HBCDD är även
reglerat i Reachförordningens tillståndssystem och är sedan den
21 augusti 2015 förbjudet att användas utan tillstånd. Sverige, genom
Kemikalieinspektionen, var det land som utvärderade HBCDD och som
därmed varit drivande i att begränsa användningen av HBCDD. Vidare är
två bromerade flamskyddsmedel (HBCDD och dekaBDE) upptagna på
kandidatförteckningen över särskilt farliga ämnen i Reach. Detta innebär
att leverantörer av en vara har ett informationskrav till professionella
användare och till de konsumenter som begär information om dessa
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bromerade flamskyddsmedel. Det pågår för närvarande substansutvärderingar under Reach av sex bromerade flamskyddsmedel (EBP,
Tetrabrom-DEHP, tribromfenol, TBBPA, ett TBBPA-derivat och tetrabromftalimide). EBP (dekabromdifenyletan) som utvärderas har ersatt
dekaBDE i många användningsområden. Fortsatt beredning av ärendet
sker inom Regeringskansliet. Återrapportering till riksdagen beräknas
ske i budgetpropositionen för 2017. Momentet är inte slutbehandlat.
10. Rskr. 2014/15:131
Avfall och kretslopp
Motioner från allmänna motionstiden 2014/15, bet. 2014/15:MJU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 7 om nedskräpning och marint avfall m.m.*: Regeringen beslutade den 6 augusti 2015 om ett uppdrag till Naturvårdsverket m.fl. att
identifiera och föreslå åtgärder mot utsläpp av mikroplaster i havet från
viktigare källor i Sverige. Momentet är därmed slutbehandlat.
Mom. 10 om prioritering av områden för sanering av mark*: Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 utgiftsområde 20 anslaget
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden (prop. 2015/16:1,
utgiftsområde 20, s. 109–110) föreslagit att anslaget höjs med 300 mkr
2016 och 2017 samt med 200 mkr per år från 2018 och framåt för
efterbehandling av mark för bostadsbyggande. Momentet är därmed
slutbehandlat.
11. Rskr. 2014/15:172
Redovisning av naturgaslagring i rörledning
Prop. 2014/15:53, bet. 2014/15:NU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 maj 2015 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS
251).
12. Rskr. 2014/15:182
Naturvård och biologisk mångfald
Motioner från allmänna motionstiden 2014, bet. 2014/15:MJU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 4 om naturvårdsdirektiven*: Sverige har medverkat i den pågående utvärderingen (”fitness-check”) av art- och habitatdirektivet, bl.a.
i en särskild process med en fördjupad utvärdering där 10 utvalda
medlemsstater medverkar. EU-kommissionen kommer att använda
resultatet av utvärderingen, halvtidsöversynen av EU:s biodiversitetsstrategi och sammanställning av medlemsstaternas rapportering enligt
art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet (”State of the Nature”) som
underlag för beslut att eventuellt gå vidare med att öppna upp direktiven
för en revidering. Först då kan frågan om eventuella ändringar av art- och
habitatdirektivet och därmed klassificeringen av hotade djur och växter
komma upp. Momentet är inte slutbehandlat.

Mom. 5 om selektiv jakt på varg*: Det är fortsatt tillåtet med jakt efter Skr. 2015/16:75
varg. Naturvårdsverket beslutade den 30 oktober 2014 att för perioden
från och med den 30 oktober 2014 till och med den 15 februari 2017
delegera rätten att fatta beslut om licensjakt efter varg till länsstyrelserna
i Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms, Värmlands, Västmanlands, Västra
Götalands, Uppsala och Örebro län. Länsstyrelserna i Värmlands,
Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län beslutade i november 2015 om att licensjakt efter totalt 46 vargar får bedrivas under tiden
från och med den 2 januari 2016 till och med den 15 februari 2016 eller
till dess att länsstyrelsen avlyser jakten. Naturvårdsverket beslutade den
25 juni 2015 att för perioden från och med den 1 juli 2015 till och med
den 31 december 2016 delegera rätten att fatta beslut om skyddsjakt efter
bl.a. varg till samtliga länsstyrelser utom Länsstyrelsen i Gotlands län.
Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket att utreda om och hur
skyddsjakt efter varg kan tillämpas eller utvecklas för att bättre bidra till
vargpolitikens övergripande syfte. Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 6 oktober 2015. Momentet är
inte slutbehandlat.
Mom. 10 om viltförvaltningsdelegationerna*: Regeringen har påbörjat
arbetet med att utvärdera viltförvaltningsdelegationerna som beräknas
slutföras under 2016. Utvärderingen inriktas på att belysa hur väl
delegationerna fyller sin funktion, sammansättningen i delegationerna
med fokus på balansen mellan olika intressen samt förutsättningarna för
delegationerna att klara ett effektivt och rättssäkert beslutsfattande.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 14 om arbete för biologisk mångfald*: Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 föreslagit att anslag 1:3 Åtgärder för värdefull
natur ökar med 240 miljoner kronor per år från 2016 och framåt (prop.
2015/16:1, utgiftsområde 20, s. 108–109). Regeringen har vidare
föreslagit att anslag 1:16 Skydd av värdefull natur ökar med 340 miljoner
kronor per år från 2016 och framåt (prop. 2015/16:1, utgiftsområde 20,
s. 122–123). Riksdagen har godkänt förslagen. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 23 om översyn av strandskyddet*: De senaste ändringarna av
strandskyddslagstiftningen, vilka har syftat till att skapa ett mer
ändamålsenligt strandskydd, har varit i kraft relativt kort tid. Vissa
ändringar trädde i kraft 2009, medan de regler som ger kommunerna
möjlighet att inom ramen för sin översiktsplanering peka ut områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) trädde i kraft
2010. Vidare trädde en regel om nya möjligheter för upphävande av
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag i kraft så sent som i
september 2014. Boverket har redovisat hur kommunernas arbete med
utpekande av LIS-områden har utvecklats under 2014. Av redovisningen
framgår bl.a. att det nu finns 114 kommuner som har pekat ut sådana
områden i sina översiktsplaner sedan de nya reglerna trädde i kraft 2010.
Av dessa har 29 tillkommit under 2014. Naturvårdsverket redovisade i
juni 2015 regeringsuppdraget om att göra en analys av resultatet av
länsstyrelsernas översyn av det utvidgade strandskyddet. Resultatet visar
att för hela landet har den totala arealen utvidgat strandskydd minskat
med ca 26 % jämfört med arealen utvidgat strandskydd före översynen
(omfattar dock inte områden i Södermanlands län och Blekinge län). I
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december 2015 redovisade Strandskyddsdelegationen sitt betänkande
Strandskyddet i praktiken (SOU 2015:108) till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet). Ärendet bereds vidare i Regeringskansliet.
Momentet är inte slutbehandlat.
13. Rskr. 2014/15:192
Redovisning av elnätsverksamhet
Prop. 2014/15:56, bet. 2014/15:NU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 maj 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit
(SFS 259 och 260).
14. Rskr. 2014/15:202
Klimatpolitik m.m.
Prop. 2014/15:81 och motioner från allmänna motionstiden 2014/15, bet.
2014/15:MJU13
Skrivelsen är slutbehandlad.

126

Mom. 1 om godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod:
avseende a) Dohaändringen: Sverige ratificerade Kyotoprotokollet till
FN:s ramkonvention om klimatförändringar den 31 maj 2002. På
klimatkonferensen i Doha i december 2012 antog parterna till
Kyotoprotokollet ändringar av protokollet, varigenom en andra
åtagandeperiod infördes för perioden som inleddes den 1 januari 2013
och avslutas den 31 december 2020 (beslut 1/CMP.18 para 1).
Ändringarna innebär att Kyotoprotokollets bilaga B ändras så att
ytterligare rättsligt bindande begränsningsåtaganden föreskrivs för de
parter som förtecknas i den bilagan för den andra åtagandeperioden, och
att bestämmelserna om genomförandet av parternas åtaganden under den
andra åtagandeperioden ändras och kompletteras. Ändringarna träder i
kraft den nittionde dagen efter den dag då minst tre fjärdedelar av
parterna till Kyotoprotokollet har deponerat sina godtagandeinstrument
hos FN:s generalsekreterare, vilket motsvarar 144 av 192 parter. I
proposition den 12 mars 2015 (prop. 2014/15:81, bet. 2014/15:MJU13,
rskr. 2014/15:202) föreslog regeringen att riksdagen godkänner ändringen av Kyotoprotokollet. Riksdagen godkände ändringen av Kyotoprotokollet den 27 maj 2015. Regeringsbeslut togs den 15 oktober 2015.
avseende b) Islandsavtalet: Europeiska unionen (EU), dess medlemsstater och Island avser att gemensamt fullgöra sina åtaganden under den
andra åtagandeperioden. För att så ska kunna ske krävs att villkoren för
Islands deltagande i detta fullgörande regleras samt att Island bidrar till
fullgörandet av EU:s rapporteringsskyldighet. I detta syfte har EU, dess
medlemsstater och Island träffat ett avtal rörande Islands deltagande i det
gemensamma fullgörandet av EU:s, dess medlemsstaters och Islands
åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet.
Avtalet med Island träder i kraft den nittionde dagen efter den dag då alla
parter har deponerat sina ratifikationsinstrument hos generalsekreteraren
för Europeiska unionens råd. I proposition den 12 mars 2015 (prop.
2014/15:81, bet. 2014/15:MJU13, rskr. 2014/15:202) föreslog regeringen

att riksdagen godkänner avtalet. Riksdagen godkände avtalet med Island Skr. 2015/16:75
den 27 maj 2015. Regeringsbeslut togs den 15 oktober 2015.
Momentet är slutbehandlat.
15. Rskr. 2014/15:203
Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper
Prop. 2014/15:70, bet. 2014/15:MJU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 juni 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit
(SFS 367 och 368).
Riksmötet 2015/16
16. Rskr. 2015/16:2
Nordisk balansavräkning
Prop. 2014/15:112, bet. 2015/16:NU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 oktober 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 598 och 599).
17. Rskr. 2015/16:3
Begränsning av mangan i dieselbränslen
Prop. 2014/15:113, bet. 2015/16:MJU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 oktober 2015 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 593).
18. Rskr. 2015/16:5
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
Prop. 2014/15:123, bet. 2015/16:NU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om nytt finansieringsmål och anpassning av kvotkurvan: Den
5 november 2015 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit
(SFS 624).
19. Rskr. 2015/16:23
Höständringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:2, bet. 2015/16:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Höständringsbudget för 2015:
om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag 2015: Den
19 november 2015 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2015 avseende Naturvårdsverket, anslaget 1:7 Avgifter till
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internationella organisationer samt anslaget 1:8 Supermiljöbilspremien
inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Den 19 november
2015 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Statens va-nämnd inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Momentet
är slutbehandlat.
20. Rskr. 2015/16:37
Ny instansordning för va-målen
Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 november 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 684–686, 692 och 693).
21. Rskr. 2015/16:50
Militära frågor
Motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015, bet. 2015/16:FöU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om miljöprövning av övnings- och skjutfält*: Regelverket
avseende miljöprövning har de senaste åren reformerats vid flera
tillfällen i syfte att förenkla och förkorta prövningen. Regeringen har
efter riksdagens tillkännagivande den 17 december 2015 genom slutliga
beslut avgjort de sju äldsta överklagade ärendena där Försvarsmakten
ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för övnings- och skjutfält. Dessa
ärenden inkom till Regeringskansliet under 2010 och 2011. För närvarande handlägger Regeringskansliet ytterligare 10 ärenden som avser
övnings- och skjutfält. Av dessa inkom två under 2012, ett under 2013,
fyra under 2014 och resterande under 2015. Utgångspunkten för Miljöoch energidepartementets handläggning av överklagandeärenden är att
den ska ske snabbt, effektivt och utan att rättssäkerheten eftersätts, vilket
bl.a. innebär att åldersprincipen är den grundläggande utgångspunkten
för departementets handläggning, dvs. det äldsta ärendet har högst
prioritet. Vid miljöprövningen av Försvarsmaktens övnings- och skjutfält
ställs viktiga samhällsintressen mot varandra vilket kräver en ingående
prövning ur både rättslig och politisk synpunkt. För att ytterligare
förkorta handläggningstiderna har ansvarig enhet på Miljö- och energidepartementet från den 1 januari 2016 fått en permanent förstärkning
med en handläggartjänst. Regeringen bedömer mot denna bakgrund att
tillkännagivandet kommer att vara tillgodosett under 2016. Momentet är
inte slutbehandlat.
22. Rskr. 2015/16:64
Anläggningsbesked för biodrivmedel
Prop. 2015/16:38, bet. 2015/16:MJU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 3 december 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 838, 845 och 846).

23. Rskr. 2015/16:78

Skr. 2015/16:75

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagen för 2016 inom utgiftsområde 18: Den 17 december
2015 beslutade regeringen regleringsbrev för 2016 avseende anslaget 1:7
Statens geotekniska institut. Momentet är slutbehandlat.
24. Rskr. 2015/16:84
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2016 inom utgiftsområde 17: Den 18 december
2015 beslutade regeringen regleringsbrev för 2016 avseende anslaget
13:4 Stöd till friluftsorganisationer. Momentet är slutbehandlat.
25. Rskr. 2015/16:91
Utgiftsområde 21 Energi
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:NU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om anslag inom utgiftsområde 21:
avseende a) Anslagen för 2016: Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Affärsverket
svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen
och Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
(anslag 1:5).
avseende b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Statens energimyndighet (anslag 1:2 Insatser för energieffektivisering, anslag 1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft,
anslag 1:4 Energiforskning, anslag 1:6 Planeringsstöd för vindkraft,
anslag 1:8 Energiteknik, anslag 1:10 Avgifter till internationella
organisationer, anslag 1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för
klimat- och energiomställning) och Affärsverket svenska kraftnät (anslag
1:9 Elberedskap).
avseende c) Godkännande av en investeringsplan för Affärsverket
Svenska kraftnät, avseende d) Finansiella befogenheter för Affärsverket
Svenska kraftnät och avseende e) Avgiftsuttag för elberedskapsavgiften:
Den 17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Affärsverket svenska kraftnät.
Momentet är slutbehandlat.
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26. Rskr. 2015/16:103
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:MJU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20*:
Klimatområdet: Regeringen fortsätter arbeta för att utsläppen av
växthusgaser ska minska och skärper den nationella klimatpolitiken. I
regeringens skrivelse Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska
målen till 2020 samt klimatanpassning (skr. 2015/16:87) redovisade
regeringen en bedömning av uppfyllelse av etappmålet såväl som vilka
åtgärder regeringen har presenterat hittills. Regeringen gav den
18 december 2014 Miljömålsberedningen (M 2010:04) i uppdrag (dir.
2014:165) att utreda hur ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig
klimatpolitik ska kunna utformas. Ramverket ska skapa förutsättningar
för en transparent och kraftfull styrning och uppföljning av arbetet för att
nå klimatmålen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Syftet är att
skapa stabilitet och tydlighet på vägen mot ett långsiktigt klimatmål.
Därtill ska beredningen utveckla en strategi med styrmedel och åtgärder
för en samlad och långsiktig klimatpolitik. Regeringen avser återkomma
med förslag när Miljömålsberedningen har lämnat sitt betänkande.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 juni 2016. Regeringen avser vidare att redovisa resultat och effekter av vidtagna åtgärder och satsningar. Momentet
är inte slutbehandlat i denna del.
Ingen övergödning: Regeringen fortsätter arbeta för att effektivisera
åtgärderna för att minska övergödningen genom att åtgärder genomförs
där de ger störst nytta. Viktiga verktyg är det pågående åtgärdsarbetet
inom vattenförvaltningen samt det åtgärdsprogram som beslutades av
Havs- och vattenmyndigheten i december 2015 i enlighet med bestämmelserna i havsmiljöförordningen (2010:1341). Landsbygdsprogrammet
är också ett viktigt styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet Ingen
övergödning. Den lokala nivån är central i åtgärdsarbetet varför regeringen fortsätter satsa på lokala vattenvårdsprojekt (LOVA). Regeringen
avser att även i fortsättningen redovisa resultaten av insatserna till
riksdagen samt hur dessa utvecklats över åren. Momentet är inte slutbehandlat i denna del.
Biologisk mångfald i rinnande vatten: Regeringen tillsatte i april 2012
en utredning med syfte att se över lagstiftningen gällande vattenverksamheter. Utredningen fick förlängd tid genom tilläggsdirektiv (dir. 2012:29
och dir. 2013:37). Utredningen överlämnade den 10 januari 2013 sitt
delbetänkande avseende 4 kap. 6 § miljöbalken (SOU 2012:89). Den
1 oktober 2013 överlämnade utredningen det andra delbetänkandet Ny
tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU
2013:69). Den 4 juni 2014 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande I
vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35).
Regeringen har remitterat samtliga betänkanden och utredningens förslag
bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen avser att åter-

komma till riksdagen i frågan. Havs- och vattenmyndigheten har i Skr. 2015/16:75
regleringsbrevet för 2016 ett återrapporteringskrav om dialog i syfte att
få en ökad samsyn kring vattenkraften och de mål som är fastställda om
förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.
Momentet är inte slutbehandlat i denna del.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 20:
avseende a) Anslagen för 2016: Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för 2016 avseende Kemikalieinspektionen
(anslag 1:6), Avgifter till internationella organisationer (anslag 1:7),
Supermiljöbilspremie (anslag 1:8), Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut (anslag 1:9), Klimatanpassning (anslag 1:10),
Inspire (anslag 1:11), Åtgärder för havs- och vattenmiljö (anslag 1:12),
Insatser för internationella klimatinvesteringar (anslag 1:13), Hållbara
städer (anslag 1:15), Havs- och vattenmyndigheten (anslag 1:17),
Elbusspremie (anslag 1:19), Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (anslag 2:1) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
(anslag 2:2) under utgiftsområde 20. Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för 2016 avseende Naturvårdsverket (anslag
1:1), Miljöövervakning m.m. (anslag 1:2), Åtgärder för värdefull natur
(anslag 1:3), Sanering och återställning av förorenade områden (anslag
1:4), Miljöforskning (anslag 1:5) Internationellt miljösamarbete (anslag
1:14), Skydd av värdefull natur (anslag 1:16) och Klimatinvesteringar
(anslag 1:18). Momentet är slutbehandlat i denna del.
avseende b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för 2016 avseende Åtgärder för havs- och vattenmiljö (anslag 1:12), Klimatanpassning (anslag 1:10), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning (anslag 2:2). Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för 2016 avseende Miljöövervakning
m.m. (anslag 1:2), Åtgärder för värdefull natur (anslag 1:3), Sanering och
återställning av förorenade områden (anslag 1:4), Miljöforskning (anslag
1:5), Internationellt miljösamarbete (anslag 1:14), Skydd av värdefull
natur (anslag 1:16) och Klimatinvesteringar (anslag 1:18). Momentet är
slutbehandlat i denna del.
Mom. 3 om bemyndigande om borttagning av utsläppsenheter:
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1,
Utgiftsområde 20, s. 104–105) att riksdagen bemyndigar regeringen att
genomföra borttagning av de utsläppsenheter under EU:s ansvarsfördelningsbeslut för 2013 som Sverige kommer att tilldelas och som inte
behövs för avräkning mot Sveriges åtagande inom EU år 2013.
Riksdagen har bifallit förslaget i propositionen. Regeringen avser att fatta
beslut om borttagande av utsläppsrätter efter det att mängden utsläpp för
2013 är slutligt fastställd vilket beräknas bli i oktober 2016. Momentet är
inte slutbehandlat i denna del.
27. Rskr. 2015/16:109
Rovdjurspolitikens inriktning
Bet. 2015/16:MJU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Om rovdjurspolitikens inriktning*: Den 18 december 2015 tog Högsta
förvaltningsdomstolen ställning till om ett beslut om licensjakt efter varg,
som fattats av en länsstyrelse och därefter har överklagats till Naturvårdsverket, kan tas upp till prövning av domstol trots att det enligt
jaktförordningen inte får överklagas. Högsta förvaltningsdomstolen fann
att överklagandeförbudet i jaktförordningen står i strid med EU-rätten
såvitt gäller beslut om jakt efter en art som skyddas av art- och habitatdirektivet. Regeringen kommer därför att ändra jaktförordningen i
enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Momentet är inte
slutbehandlat.
28. Rskr. 2015/16:116
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om anslag inom utgiftsområde 6:
avseende a) Anslagen för 2016: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för 2016 avseende anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten, anslaget 4:1 Elsäkerhetsverket.
avseende b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för 2015 avseende anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

2.9

Näringsdepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 1999/2000
1. Rskr. 1999/2000:253
Jaktens villkor
Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Jo 8), 2001/02:75
(p. Jo 3), 2002/03:75 (p. Jo 4), 2003/04:75 (p. Jo 2), 2004/05:75 (p. Jo 1),
2005/06:75 (p. Jo 1), 2006/07:75 (p. Jo 1), 2007/08:75 (p. Jo 1),
2008/09:75 (p. Jo 1), 2009/10:75 (p. Jo 1), 2010/11 (p. L 1), 2011/12:75
(p. L 1), 2012/13:75 (p. L 1), 2013/14:75 (p. L 1) och 2014/15:75 (p. N
1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 24 om samlad redovisning av jaktfrågor*: Utredningen Några
jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet (dir. 2003:45) har överlämnat
delbetänkandena Vem får jaga och fiska? – Rätt till jakt och fiske i
lappmarkerna och på renbetesfjällen (SOU 2005:17) och Historia,
folkrätt och miljö (SOU 2005:79) samt slutbetänkandet Jakt och fiske i
samverkan (SOU 2005:116). Betänkandena har beretts och hanterades
delvis då regeringen 2009 remitterade en departementspromemoria Vissa
samepolitiska frågor (Ds 2009:40) med förslag inom det samepolitiska

området. Förslagen möttes dock av kritik av bl.a. Sametinget och Skr. 2015/16:75
företrädare för renägarna. En förnyad förankringsprocess inleddes genom
att Sametinget tillsatte en särskild arbetsgrupp som avsåg att lämna
förslag under 2013. Några förslag har dock inte lämnats till regeringen.
En dialog pågår mellan berörda departement kring en samlad
samepolitik. Kulturdepartementet är ansvarigt departement och avsikten
är att ta fram en handlingsplan för frågorna i sin helhet. Huvudsakligen
kvarstår tillkännagivande kring den s.k. dubbelregistreringen av jakträtt i
renskötselområdet och småviltjakten i fjällen. Den s.k. dubbelregistreringen tas även upp i ett tillkännagivande från riksmötet 2010/11 (rskr.
2010/11:49, mom. 2, p. N 8). Småviltjakt i fjällen tas även upp i ett
tillkännagivande från riksmötet 2011/12 (rskr. 2011/12:172, mom. 2,
p. N 13). Båda dessa frågor ingår även i ett tillkännagivande från
riksmötet 2014/15 (rskr. 2014/15:154, p. N 47).
En promemoria där reglerna om småviltjakten i fjällen ses över har
remitterats under hösten 2015. Regeringen kommer att ta slutlig ställning
efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter. Lämplig hantering
av bl.a. den s.k. dubbelregistreringen analyseras. Analysen inkluderar
även hanteringen av tillkännagivande på jaktens område om utredning av
övriga frågor som tidigare hanterades av Jaktlagsutredningen (se även
tillkännagivande riksmötet 2014/15 nr 154). Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2004/05
2. Rskr. 2004/05:178
Sjösäkerhet m.m.
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:TU7
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 36), 2006/07:75 (p. N 26),
2007/08:75 (p. N 20), 2008/09:75 (p. N 15), 2009/10:75 (p. N 12),
2010/11:75 (p. N 7), 2011/12:75 (p. N 4), 2012/13:75 (p. N 2),
2013/14:75 (p. N 1) och 2014/15:75 (p. N 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende
fritidsbåtar*: I propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160)
behandlade regeringen frågan om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar. Frågan om kompetensbevis avseende
fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En departementspromemoria (Ds 2008:32) om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp,
har utarbetats och remitterats. En remissammanställning har gjorts. Ett
fördjupat kunskapsunderlag i frågan har tagits fram inom Regeringskansliet. Frågan om särskild reglering av vattenskotrar aktualiserades
under sommaren 2013. Havs- och vattenmyndighetens redovisning av ett
regeringsuppdrag om att kartlägga olägenheter från vattenskotrar och
andra mindre motordrivna farkoster och om att analysera behov av
särskild reglering för sådana farkoster redovisades den 29 november
2013 (dnr M2013/01585/Nm). Regeringskansliet har den 19 januari 2016
remitterat ett förslag om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter.
Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 11.
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Riksmötet 2005/06
3. Rskr. 2005/06:308
Moderna transporter
Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 45), 2007/08:75 (p. N 30),
2008/09:75 (p. N 23), 2009/10:75 (p. N 19), 2010/11:75 (p. N 13),
2011/12:75 (p. N 8), 2012/13:75 (p. N 6), 2013/14:75 (p. N 4) och
2014/15:75 (p. N 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 42 om förarbevis för vissa fritidsbåtar: Frågan om kompetensbevis avseende fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En
departementspromemoria om behörighetsbevis för fritidsbåtar och
fritidsskepp (Ds 2008:32), har utarbetats och remitterats. En
remissammanställning har gjorts. Ett fördjupat kunskapsunderlag i frågan
har tagits fram inom Regeringskansliet. Frågan om särskild reglering av
vattenskotrar aktualiserades under sommaren 2013. Havs- och vattenmyndighetens redovisning av ett regeringsuppdrag om att kartlägga
olägenheter från vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster
och om att analysera behov av särskild reglering för sådana farkoster
redovisades den 29 november 2013 (dnr M2013/01585/Nm). Regeringskansliet har den 19 januari 2016 remitterat ett förslag om obligatoriskt
förarbevis för vattenskoter. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 42.
Riksmötet 2007/08
4. Rskr. 2007/08:24
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, Tilläggsbudget 2, bet. 2007/08:FiU11
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 49), 2008/09:75 (p. N 29),
2009/10:75 (p. N 24), 2010/11:75 (p. N 14), 2011/12:75 (p. N 9),
2012/13:75 (p. N 7), 2013/14:75 (p. N 5) och 2014/15:75 (p. N 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 9 om låneram för civila flygutvecklingsprojekt: Diskussioner har
ägt rum sedan 2007 med Saab AB och Volvo Aero Corporation (Volvo
Aero) om statlig delfinansiering för utveckling av eventuella ytterligare
civila flygindustriprojekt med miljöinriktning, bl.a. inom ramen för
Airbussamarbetet. Regeringen uppdrog den 3 juli 2008 åt Riksgäldskontoret att förhandla med Volvo Aero i syfte att uppnå förslag till ett
avtal med företaget om delfinansiering av företagets utvecklingsinvesteringar i flygmotorprojektet Trent XWB. Sedan Riksgäldskontoret
i mars 2009 överlämnat ett sådant förslag, har regeringen den 18 januari
2010 anmält ärendet till Europeiska kommissionen för prövning enligt
unionsbestämmelserna om statsstöd. Sedan kommissionen godkänt
förslaget gav regeringen den 3 mars 2011 Riksgäldskontoret i uppdrag att
för statens del teckna avtal med Volvo Aero gällande Trent XWB. Efter
en ansökan från Volvo Aero gav regeringen den 26 maj 2011 Riksgäldskontoret i uppdrag att förhandla med Volvo Aero i syfte att uppnå

förslag till ett avtal med företaget om delfinansiering av företagets Skr. 2015/16:75
utvecklingsinvesteringar i flygmotorprojektet Pratt & Whitney
PW1100G, men sommaren 2012 drog Volvo Aero tillbaka sin ansökan.
Volvo Aero uppgick hösten 2012 i den brittiska koncernen GKN Aerospace. Fortsatta diskussioner förs med berörda företag. Ärendet bereds
vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 9.
Riksmötet 2009/10
5. Rskr. 2009/10:162
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.
Prop. 2009/10:54, bet. 2009/10:NU10
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. N 73), 2010/11:75 (p. Fi 20),
2011/12:75 (p. Fi 12), 2012/13:75 (p. Fi 5), 2013/14:75 (p. Fi 4) och
2014/15:75 (p. N 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning: Regeringen bemyndigade den 14 juli 2011 statsrådet Peter Norman eller den
han sätter i sitt ställe att underteckna aktieägaravtal med övriga
aktieägare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Aktieägaravtalet undertecknades den 15 juli 2011. På extra bolagsstämma den 4 oktober 2011
beslutades att inleda en process för försäljning av delar av bolagets
stationsnät. På en extra bolagsstämma den 27 januari 2012 beslutades om
ägaranvisning till Aktiebolaget Svensk Bilprovning avseende dess
agerande under försäljningsprocessen av delar av stationsnätet samt
fastighetsbeståndet. Denna ägaranvisning ersatte den som lämnades på
extra bolagsstämma den 4 oktober 2011. Den 8 juli 2012 meddelade
bolaget att avtal tecknats med Opus Group AB (publ) om att sälja delar
av stationsnätet. Försäljningen gällde den nordöstra gruppen som i
huvudsak består av stationer i Mälardalen och norra Sverige. Köpeskillingen uppgick till cirka 375 miljoner kronor för stationsnätet, som
består av personal, besiktningsutrustning och hyreskontrakt. Den
5 november 2012 meddelades att affären med Opus Group AB (publ)
slutförts. Aktiebolaget Svensk Bilprovning tillkännagav den 5 november
2012 att avtal tecknats med Söderport Fastigheter AB gällande försäljning av fastighetsbeståndet. Förvärvet av fastigheterna gjordes till ett
underliggande fastighetsvärde om 470 miljoner kronor. Försäljningen
omfattade 142 kommersiella fastigheter i hela Sverige som i dag används
för fordonsbesiktningsverksamhet. Söderport Fastigheter AB tillträdde i
slutet av december. Den 25 januari 2013 meddelade Aktiebolaget Svensk
Bilprovnings ägare att man avsåg dela bolaget i två delar. Beslutet
fattades sedan vid en extra bolagsstämma den 26 februari 2013 och
uppdelningen slutfördes den 18 mars 2013. De icke statliga ägarna, som
innehade 48 procent av aktierna, blev hundraprocentiga ägare till det
sydvästra stationsnätet som varit till försäljning. Aktiebolaget Svensk
Bilprovning blev därigenom ett helstatligt bolag med ett rikstäckande
stationsnät. Inga ytterligare händelser har skett under 2015. Ärendet
bereds vidare.
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6. Rskr. 2009/10:220
Nyemission i SAS AB (publ)
Prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 29), 2011/12:75 (p. Fi 16),
2012/13:75 (p. Fi 6), 2013/14:75 (p. Fi 5) och 2014/15:75 (p. N 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om svenska statens fortsatta ägande i SAS AB när det gäller
delmoment a)–c): Regeringen har bemyndigande att vid lämplig tidpunkt
minska ägandet i SAS AB. Regeringens ambition är fortsatt att vid
lämplig tidpunkt hitta en annan ägare till SAS AB. Riksdagen beslutade
den 11 december 2012 att medge regeringen att besluta om en låneram i
Riksgäldskontoret för SAS-koncernen för 2012–2015 till marknadsmässiga villkor och till ett belopp om högst 749 miljoner kronor (prop.
2012/13:46, bet. 2012/13:NU10, rskr. 2012/13:102). Den 19 februari
2014 underrättade SAS AB långivarna om att kreditfaciliteten skulle
upphöra den 4 mars 2014. På bolagets årsstämma den 18 februari 2014
beslutade stämman bl.a. om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av preferensaktier och konvertibler. Åtgärden kan medföra
att svenska statens nuvarande ägarandel minskas. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 3 a–c.
7. Rskr. 2009/10:384
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB
Prop. 2009/10:169, bet. 2009/10:NU22
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 58), 2011/12:75 (p. Fi 20),
2012/13:75 (p. Fi 9), 2013/14:75 (p. Fi 7) och 2014/15:75 (p. N 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om överföring av ersättningsmark när det gäller delmoment b),
c) och d): Riksdagen har bemyndigat regeringen att till staten överföra
fastigheter som ägs av ett bolag som staten förvärvat genom utdelning av
aktier. På årsstämman i Sveaskog AB den 28 april 2011 beslutades om
utdelning till staten av bolaget Ersättningsmark i Sverige AB. Bolaget
ägde fastigheter med 99 500 hektar produktiv skogsmark. Utdelningen av
aktierna i Ersättningsmark i Sverige AB till staten verkställdes den
29 april 2011. I december 2012 förvärvade Naturvårdsverket 99 500
hektar produktiv skogsmark från Ersättningsmark i Sverige AB. Naturvårdsverket har påbörjat ett program för att byta in de 99 500 hektaren
mot värdefull skogsmark som ska skyddas som naturreservat. Hittills har
ca 95 900 hektar av den produktiva skogsmarken bytts och avsikten är att
resterande mark ska bytas under 2016. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2 d.
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Riksmötet 2010/11
8. Rskr. 2010/11:49
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Älgförvaltningen
Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. L 10), 2011/12:75 (p. L 3),
2012/13:75 (p. L 3), 2013/14:75 (p. L 2) och 2014/15:75 (p. N 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om dubbel jakträtt*: Den 19 juli 2012 beslutade regeringen att
tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över den svenska
jaktlagstiftningen (dir. 2012:77). Den 13 juni 2013 beslutade regeringen
om tilläggsdirektiv till utredaren (dir. 2013:66). Den 5 februari 2015
beslutade regeringen att utredningen skulle upphöra. Med anledning av
att utredningen har upphört har riksdagen tillkännagett att regeringen ska
utreda vissa jaktfrågor (bet. 2014/15:MJU9 och rskr. 2014/15:154). Bl.a.
nämns den dubbla jakträtten. Lämplig hantering av bl.a. den s.k. dubbelregistreringen analyseras. Analysen inkluderar även övriga frågor där det
finns tillkännagivande på jaktens område och som tidigare hanterades av
den aktuella utredningen (se även p. N 47 rskr. 2014/15:154). Ärendet
bereds vidare.
9. Rskr. 2010/11:132
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. N 58), 2011/12:75 (p. N 14),
2012/13:75 (p. N 10), 2013/14:75 (p. N 8) och 2014/15:75 (p. N 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv när det gäller
delmoment g): Regeringen uppdrog den 22 december 2010 åt Riksgäldskontoret (RGK) att ingå avtal med Volvo Personvagnar AB (Volvo) och
övriga berörda parter om en statlig garanti på upp till 3,55 miljarder
kronor för lån i Europeiska investeringsbanken (EIB). RGK slutförde
förhandlingarna och undertecknade avtalen den 22 december 2010. Fram
till den 13 december 2012 hade RGK ställt ut garantier för lånetrancher
på totalt 2,625 miljarder kronor. Den 13 december 2012 betalade Volvo i
förtid tillbaka sitt EIB-lån, samt avgifter för garantin till RGK som samtidigt löstes från sitt garantiåtagande.
Saab Automobile AB (Saab) och RGK tecknade i februari 2010 avtal
om statliga lånegarantier för EIB-lån på upp till 400 miljoner euro. Fram
till april 2011 hade 217 miljoner euro av EIB-lånet utbetalats. Saab fick i
slutet av mars 2011 problem med sin likviditet. Med anledning av detta
fattade regeringen beslut om ändringar i Saabs garantivillkor för att
möjliggöra försäljning av Saabs industrifastighet. Den 28 oktober 2011
beslutade regeringen även att RGK under vissa förutsättningar skulle
kunna medge att Saab under kort tid utnyttjade del av Saab Automobile
Parts AB:s (Parts) kassa. Saab lyckades trots beslut om rekonstruktion
inte lösa sina problem och företaget försattes den 19 december 2011 i
konkurs. Med anledning av konkursen fattade regeringen den

137

Skr. 2015/16:75

22 december 2011 beslut om bemyndigande för RGK att vidta åtgärder
för att effektivt kunna bevaka statens intressen i konkursen. RGK
infriade slutligen före årsskiftet 2011/12 på begäran av EIB det statliga
garantiåtagandet och betalade Saabs skulder på strax över 2 miljarder
kronor till EIB. Staten hade därmed en motsvarande fordran på konkursboet. Som säkerheter för garantiåtagandet hade staten som pant erhållit
aktierna i Saabs dotterbolag Saab Automobile Tools AB (Tools) och
Parts. Konkursförvaltaren sålde under sommaren 2012 merparten av
konkursboet till National Electric Vehicle Sweden AB. Affären inkluderade Tools men inte Parts. Den 18 december 2012 genomförde RGK
en pantrealisation och tog över aktierna i Parts från konkursboet.
Regeringen uppdrog den 24 januari 2013 åt RGK att överföra aktierna i
Parts till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Detta skedde den
25 januari 2013. I november 2013 bytte Parts namn till Orio AB. Efter
regeringsskiftet 2014 överfördes förvaltningen av statliga bolag,
inklusive Orio AB, till Näringsdepartementet. RGK har under 2014 och
2015 bevakat statens återstående fordringar i konkursen. Saabs konkurs
är fortfarande inte avslutad och RGK fortsätter bevakningen. Förvaltningen av Orio AB vid Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
fortsätter. Ärendet bereds vidare.
10. Rskr. 2010/11:214
Regelförenklingsarbetet
Skr. 2009/10:226, bet. 2010/11:NU8
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 20), 2012/13:75
(p. N 12), 2013/14:75 (p. N 9) och 2014/15:75 (p. N 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om samordnad information vid företagsstart*: Den 15 december
2011 uppdrog regeringen åt Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket att vidareutveckla den myndighetsgemensamma företagarportalen
verksamt.se. För uppdraget avsattes totalt 40 miljoner kronor under
2012–2014. Uppdraget skulle redovisas senast den 31 mars 2015. I
skrivelse 2012/13:75 redovisade regeringen sin bedömning att skrivelsen
var slutbehandlad med hänvisning till dels redovisningen i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 24), dels regeringens beslut av den 15 december 2011 med uppdrag åt Tillväxtverket,
Bolagsverket och Skatteverket att vidareutveckla den myndighetsgemensamma företagarportalen verksamt.se. Näringsutskottet och konstitutionsutskottet gjorde dock bedömningen att tillkännagivandet inte var
slutbehandlat då slutrapportering från myndigheterna väntades i mars
2015 (bet. 2012/13:KU21). Regeringen fortsatte därför att redovisa hur
skrivelsen hanterats. Av den delrapport som myndigheterna lämnade den
28 mars 2013 framgick att ett antal åtgärder vidtagits, bl.a. hade en
förenklad interaktiv checklista för att starta företag tagits fram, en ny
funktion för att underlätta att hitta lediga företagsnamn lagts ut, samt ett
antal branschguider uppdaterats och tjänsten ”Hitta tillstånd” förbättrats.
Av den delrapport som myndigheterna lämnade den 1 april 2014
framgick att ett antal åtgärder vidtagits, bl.a. förbättrad funktionalitet,
samverkan med fler myndigheter exempelvis Patent- och registrerings-

verket, Statistiska centralbyrån och Statens jordbruksverk, förbättrad Skr. 2015/16:75
vägledning till rådgivare samt vidareutveckling av information kring att
driva och utveckla företag. Uppdraget har slutredovisats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 mars 2015. I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 24) konstaterar regeringen
bl.a. följande om verksamt.se. Det har under det senaste året utvecklats
en tjänst för förenklat uppgiftslämnande, tjänsteutbudet har vidareutvecklats med bland annat information, guider och filmer om budget och
bokföring, informationen kring finansiering och internationalisering har
utvecklats och arbetet med att utveckla vägledningen till den rådgivning
och finansiering som finns regionalt har fortsatt och utökats med en
regionsida. Vidare har behovsanalyser genomförts avseende internationalisering och förenkling för arbetsgivare när det gäller att anställa och
hantera anställda, förslag på ytterligare funktionalitet på regionsidorna
har tagits fram och dialog pågår med fler regioner för att skapa fler
regionsidor. Utvecklingen av verksamt.se kommer att fortsätta även
framgent, med fler och fördjupade tjänster. Regeringen lämnade i
budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 24) en redogörelse för hur tillkännagivandet omhändertagits och gjorde bedömningen att riksdagens tillkännagivande är slutbehandlat.
11. Rskr. 2010/11:231
Djurskydd
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:MJU20
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. L 6), 2012/13:75 (p. L 5),
2013/14:75 (p. L 4) och 2014/15:75 (p. N 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om djurtransporter*: Den 8 september 2011 uppdrog
regeringen åt Statens jordbruksverk och Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet att ställa samman relevant
forskning och lämna förslag till åtgärder om hur man kan minska stressen
för djur vid transporter. Uppdraget redovisades den 31 maj 2012.
Regeringen har, tillsammans med den danska regeringen, tagit upp
frågan om djurtransporter som en övrig fråga vid Jordbruks- och
fiskerådet den 19 maj 2014. Vid mötet argumenterade regeringen för
förkortade transporttider för djuren och för behovet av en lagstiftning
som beaktar aktuella vetenskapliga rön på området. I ett brev till EU:s
hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis i september 2015 har landsbygdsministern särskilt pekat ut behovet av förbättrad lagstiftning vad
gäller djurtransporter. Nationellt har antalet småskaliga slakterier ökat i
antal över ett antal år, från 113 stycken 2008 till 168 stycken 2014.
Ökningen har sammanfallit med att regeringen öronmärkt medel för att
underlätta sådan verksamhet. Under 2015 har även ett mobilt slakteri
etablerat sig på marknaden. Fler slakterier innebär i många fall att
transporttiden i Sverige kan minska. Ärendet bereds vidare.
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Riksmötet 2011/12
12. Rskr. 2011/12:153
Livsmedelskontroll
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:MJU10
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. L 8), 2013/14:75 (p. L 5) och
2014/15:75 (p. N 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om azofärgämnen*: Regeringskansliet har i brev den 7 januari
2013 till Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och
konsumentskydd framfört att Sverige önskar se en översyn av EU:s
bestämmelser om användningen av azofärgämnen i livsmedel. Kommissionen har meddelat att en allmän översyn av samtliga färgämnen pågår
inom den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa). Innan
Efsas utvärdering finns tillgänglig avser kommissionen inte vidta några
särskilda åtgärder när det gäller azofärgämnen. Regeringskansliet följer
noga det pågående arbetet via kommissionens arbetsgrupper. Ärendet
bereds vidare.
13. Rskr. 2011/12:172
Jakt och viltvård
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:MJU13
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. L 9), 2013/14:75 (p. L 6) och
2014/15:75 (p. N 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om fjälljakt*: Den 19 juli 2012 beslutade regeringen att tillsätta
en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av jaktlagstiftningen m.m. (dir. 2012:77). Den 13 juni 2013 beslutade regeringen
om tilläggsdirektiv till utredaren (dir. 2013:66). Den 5 februari 2015
beslutade regeringen att utredningen skulle upphöra. Med anledning av
att utredningen har upphört har riksdagen tillkännagett att regeringen ska
utreda vissa jaktfrågor, bl.a. fjälljakten (bet. 2014/15:MJU9 och rskr.
2014/15:154). En promemoria där reglerna om småviltjakten i fjällen ses
över har remitterats under hösten 2015. Regeringen kommer att ta slutlig
ställning efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter. Ärendet
bereds vidare.
14. Rskr. 2011/12:261
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål
Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. L 12), 2013/14:75 (p. L 7) och
2014/15:75 (p. N 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 21 om märkning vid import av kött från djur som har slaktats utan
bedövning*: Europeiska kommissionen har tagit initiativ till en undersökning om märkning av kött från obedövad slakt. En rapport från kom-
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missionen skulle ha presenterats under 2013 men ännu har någon rapport Skr. 2015/16:75
inte presenterats för rådet. Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2012/13
15. Rskr. 2012/13:103
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Fi 83), 2013/14:75 (p. Fi 20)
och 2014/15:75 (p. N 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om Aktiebolaget Bostadsgaranti och Lernia AB: Riksdagen
bemyndigade den 11 december 2012 regeringen att helt eller delvis
avyttra statens aktier i Lernia AB.
Riksdagen bemyndigade den 11 december 2012 regeringen att helt
eller delvis avyttra statens aktier i det av staten hälftenägda Aktiebolaget
Bostadsgaranti (ABO). Vidare bemyndigade riksdagen i mars 2014 regeringen att avveckla ABO genom likvidation (prop. 2013/14:125, bet.
2013/14:CU25, rskr. 2013/14:212). Med stöd av dessa bemyndiganden
röstade staten vid bolagsstämma i ABO i maj 2014 för att överlåta
aktierna i det helägda dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti (FABO), vari huvuddelen av koncernens verksamhet bedrevs.
Överlåtelsen slutfördes i november 2014. Kvarvarande verksamhet i
ABO är under avveckling. Bolaget kan likvideras först efter att kvarvarande garantiåtaganden är helt avvecklade, vilket beräknas ske tidigast
2018. Ärendet bereds vidare.
16. Rskr. 2012/13:119
Transportsystemets inriktning
Prop. 2012/13:25, skr. 2011/12:139, skr. 2012/13:3, skr. 2012/13:15, skr.
2012/13:19 och motioner från allmänna motionstiden, bet. 2012/13:TU2
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. N 48), 2013/14:75 (p. N 18)
och 2014/15:75 (p. N 20).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 15 om utredning om järnvägssystemets organisation*: Regeringen
beslutade den 8 maj 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag
att göra en översyn av järnvägens organisation (dir. 2013:46).
Utredningen har antagit namnet Utredningen om järnvägens organisation
(N 2013:02). Syftet med översynen är att ge förslag till förbättringar av
järnvägssystemets organisation som på bästa sätt möter framtidens krav
på ett effektivt och hållbart transportsystem. Utredningen lämnade den
2 december 2013 delbetänkandet En enkel till framtiden? (SOU
2013:83). Utredningen anordnade den 18 december 2013 ett remissmöte
med anledning av delbetänkandet till vilket bl.a. riksdagsledamöter och
järnvägssektorns intressenter var inbjudna. Regeringen fattade den 3 april
2014 beslut om tilläggsdirektiv till utredningen som anger uppdraget för
utredningens fortsatta arbete (dir. 2014:52). Den 19 december 2014
beslutade regeringen om ytterligare ett tilläggsdirektiv till utredningen
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(dir. 2014:160). Tilläggsdirektivet innebär bl.a. att utredningstiden
förlängdes till den 23 december 2015. I mars 2015 redovisade utredningen delbetänkandet Koll på anläggningen (SOU 2015:42). I delbetänkandet föreslog utredningen bl.a. att Trafikverket bör bygga upp ett
underhållsystem, vilket innebär att ta fram systemstöd, metoder och
arbetssätt för att ge en aggregerad bild av anläggningen, dess tillstånd,
kostnad för att byta komponenter och när så behöver ske, kopplat till
användningen av anläggningen. Utredningen redovisade sitt slutbetänkande En annan tågordning – bortom järnvägsknuten (SOU 2015:110) i
december 2015. Utredningen anser bl.a. att regeringen närmare bör
utreda en förändring i den långsiktiga modellen för marknadstillträdet på
järnväg. Mot den nu beskrivna bakgrunden beslutade regeringen den
4 februari 2016 att lägga riksdagens skrivelse såvitt avser mom.15 till
handlingarna.
17. Rskr. 2012/13:170
Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar
Skr. 2012/13:50, bet. 2012/13:TU9
Tidigare redovisad, se skr 2013/14:75 (p. N 23) och 2014/15:75 (p. 21).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar*: Ett dialogmöte
om Produktivitetskommitténs betänkande Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen (SOU 2012:39) med
deltagare från anläggningsbranschen och berörda myndigheter genomfördes i maj 2013. Vidare har ett seminarium om upphandlingsfrågor
riktat till anläggningsbranschen och berörda myndigheter genomförts i
september 2013 med fokus på vad de olika aktörerna ska göra för att öka
produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen.
Regeringen uppdrog den 27 februari 2014 åt Trafikanalys att granska och
utvärdera Trafikverkets arbete för att öka produktivitet och innovationsgrad inom anläggningsbranschen (dnr N2014/01057/TE). Uppdraget
omfattar även att utvärdera metoder och instrument för att mäta och
värdera utvecklingen. Uppdraget kommer att fortgå t.o.m. 2017 med en
årlig rapportering i mars. Regeringen lämnade i budgetpropositionen för
2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 22) den i tillkännagivandet efterfrågade
informationen samt redogjorde för hur tillkännagivandet i övrigt tagits
om hand. Regeringen anförde i propositionen att regeringen inte avser att
vidta några ytterligare åtgärder inom det aktuella området med anledning
av tillkännagivandet. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
18. Rskr. 2012/13:259
Luftfartsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2012/13:TU18.
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. N 35) och 2014/15:75 (p. N
23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 5 om flygtrafikledningstjänst*: Riksdagen beslutade den 17 juni
2014 om ändring av luftfartslagen (2010:500) efter förslag från trafik-

utskottet (bet. 2013/14:TU17, rskr. 2013/14:336). Innebörden i lagänd- Skr. 2015/16:75
ringen är att flygtrafikledningstjänsten vid de flygplatser som ägs eller
drivs av staten återregleras. Lagändringen trädde i kraft den 15 augusti
2014. Regeringen utfärdade den 10 juli 2014 den av riksdagen beslutade
lagändringen. I utskottsbetänkandet anges att regeringen förväntas åtgärda del av tillkännagivandet (bet. 2012/13:TU18) genom ändring av
luftfartsförordningen (2010:770). Det som kvarstår är ändringar i
luftfartsförordningen. I januari 2014 remitterades ett förslag till en sådan
ändring samtidigt som ett utkast till lagrådsremiss med ändringar i
luftfartslagen remitterades. Förslaget till förordningsändringar fick en del
kritik av remissinstanserna och bedömningen gjordes därför att det inte
var möjligt att besluta om förordningsändringarna i samband med
ändringen i luftfartslagen. Arbete med ett nytt förslag till ändringar i
luftfartsförordningen pågår. Det kan inte uteslutas att det nya förslaget
måste remitteras, men bedömningen är att ett förslag till förordningsändring ska finnas framme under våren 2016. Ärendet bereds vidare.

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
19. Rskr. 2013/14:103
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 80) och 2014/15:75 (p. N
25).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om avveckling av Ersättningsmark i Sverige AB: Riksdagen har
bemyndigat regeringen att avveckla Ersättningsmark i Sverige AB
genom likvidation. Bolaget har under det fjärde kvartalet 2012 överlåtit
all sin fasta egendom till staten genom Naturvårdsverket och har därmed
fullföljt sitt uppdrag. Avvecklingen slutfördes i mars 2015. Skrivelsen är
därmed slutbehandlad.
20. Rskr. 2013/14:131
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2013/14:1, och motioner från
allmänna motionstiden, bet. 2013/14:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. N 47) och 2014/15:75 (p. N
27).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagen för 2014 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
när det gäller delmoment e): Bemyndigandet är inte längre aktuellt att
utnyttja mot bakgrund av att staten inte behövde anskaffa egna fartyg.
Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 28 januari 2016 att lägga
riksdagens skrivelse, vad avser moment 3, till handlingarna.
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21. Rskr. 2013/14:168
It-politiska frågor
Skr. 2013/14:32 samt motioner från allmänna motionstiden 2012 och
2013, bet. 2013/14:TU7
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 31).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om it och miljön*: Regeringen har i regleringsbreven uppdragit
åt 62 myndigheter att i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid
från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete,
använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria
möten i myndigheten (REMM).
Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1,
utg.omr. 22) angett att politiken på digitaliseringsområdet behöver fortsätta att utvecklas för att svara upp mot framtidens utmaningar och
möjligheter. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 9.
22. Rskr. 2013/14:181
Trafiksäkerhet
Motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013, bet. 2013/14:TU9
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 32).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om kommunikationsutrustning och körning*: Regeringen uppdrog i oktober 2013 åt Transportstyrelsen att ta fram en långsiktig plan
för information och andra åtgärder avseende förarens aktiviteter under
färd med motordrivet fordon. Transportstyrelsen redovisade uppdraget i
en rapport i april 2014. Bakgrunden till uppdraget var att förstärka och
säkerställa god effekt på trafiksäkerheten av den ändring av trafikförordningen (1998:1276) som trädde i kraft den 1 december 2013.
Enligt ändringen får föraren, vid färd på väg med motordrivet fordon,
ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon eller annan
kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på
framförandet av fordonet. I Transportstyrelsens rapport finns en långsiktig aktivitetsplan och förslag till uppföljning vad gäller effekten av
ändringen i trafikförordningen. Den ändring av trafikförordningen som
trädde i kraft den 1 december 2013 har i rättstillämpningen lett till
fällande domar för olaglig användning av mobiltelefoner under körning.
Transportstyrelsen har under 2015 bland annat genomfört informationsoch utbildningsinsatser för att stärka en trafiksäker användning av
kommunikationsutrustning i fordon. En utvärdering kan därefter ske av
effekterna av dels de bestämmelser som införts i trafikförordningen, dels
av den långsiktiga aktivitetsplanen som Transportstyrelsen har tagit fram.
Ärendet bereds vidare.
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23. Rskr. 2013/14:187
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Planering och byggande
Mot. 2013/14:C448 m.fl., bet. 2013/14:CU10
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 35).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om översyn av plan- och bygglagen*: Regeringen har den
13 januari 2016 bjudit in Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet till blocköverskridande samtal om
bostadspolitiken. Inom ramen för dessa samtal behandlas även regelfrågor, t.ex. hur plan- och byggprocessen kan kortas och hur plan- och
bygglagen (2010:900) bör se ut i framtiden. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1.
24. Rskr. 2013/14:188
Planering och byggande
Mot. 2013/14:C448 m.fl., bet. 2013/14:CU10
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 36).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om översyn av plan- och bygglagen*: Regeringen har den
13 januari 2016 bjudit in Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet till blocköverskridande samtal om
bostadspolitiken. Inom ramen för dessa samtal behandlas även regelfrågor, t.ex. hur plan- och byggprocessen kan kortas och hur plan- och
bygglagen (2010:900) bör se ut i framtiden. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1.
25. Rskr. 2013/14:212
Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om
färdigställandeskydd
Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 39).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och
ny lag om färdigställandeskydd när det gäller delmoment b): Under 2014
har Aktiebolaget Bostadsgaranti avyttrat aktierna i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti. Det aktuella momentet kommer att
slutbehandlas när Aktiebolaget Bostadsgaranti har avvecklats vilket
kommer att ske inom de närmaste åren. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1 b.
26. Rskr. 2013/14:217
Yrkestrafik
Motioner från allmänna motionstiden 2013, bet. 2013/14:TU14
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 40).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 8 om säkra uppställningsplatser*: Den 18 februari 2016 uppdrog
regeringen åt Trafikanalys att genomföra en utredning om trygga och
säkra uppställningsplatser. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 8.
27. Rskr. 2013/14:218
Yrkestrafik
Motioner från allmänna motionstiden 2013, bet. 2013/14:TU14
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 41).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om säkra uppställningsplatser*: Den 18 februari 2016 uppdrog
regeringen åt Trafikanalys att genomföra en utredning om trygga och
säkra uppställningsplatser. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 8.
28. Rskr. 2013/14:226
Livsmedelspolitik
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2013/14:MJU21
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 42).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om obligatorisk ursprungsmärkning av köttprodukter*:
Kommissionen lämnade i december 2013 en rapport om ursprungsmärkning av kött som ingrediens. Rapporten belyser olika alternativ till
hur en ursprungsmärkning av kött som ingrediens kan utformas, men
innehåller inga förslag till åtgärder. Frågan diskuterades vid Jordbruksoch fiskerådet i mars 2014. Då uttalade Sverige stöd för obligatorisk
ursprungsmärkning av kött som ingrediens i linje med det som
efterfrågas i tillkännagivandet. Under 2015 har kommissionen presenterat två rapporter om obligatorisk ursprungsmärkning. Rapporterna
behandlar mjölk, mjölk som ingrediens i mejeriprodukter, annat kött än
nötkött, griskött, fårkött, getkött och fjäderfäkött, livsmedel där en
ingrediens utgör mer än 50 procent, livsmedel med en ingrediens och
obearbetade livsmedel. Kommissionen föreslår ingen ny lagstiftning utan
förespråkar fortsatt frivillig märkning, bl.a. med hänsyn till kostnader,
risk för administrativt krångel och problem med konkurrensneutralitet.
Regeringen kommer att ha fortsatta kontakter med kommissionen för att
informera sig om vilka åtgärder som kan bli aktuella när det gäller
eventuell framtida reglering av ursprungsmärkning av livsmedel. Regeringen har också fortlöpande en dialog med livsmedelsbranschen i denna
fråga. Under 2015 har branschen enats om en frivillig svenskmärkning
vilken för kött ställer krav på att djuret ska vara fött, uppfött och slaktat i
Sverige för att få användas, liksom att styckning och förpackning har
skett i Sverige. Kött, ägg och mjölk ska alltid ha 100 procent svenskt
ursprung, även då de ingår som ingredienser i en produkt. Ärendet bereds
vidare.
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29. Rskr. 2013/14:302

Skr. 2015/16:75

Vissa vägtrafikfrågor
Prop. 2013/14:181, bet. 2013/14:TU13
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 50).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om fordonsbesiktning*: Regeringen uppdrog den 20 augusti
2015 åt Transportstyrelsen att undersöka marknadssituationen avseende
besiktning i glesbygd samt besiktning av tunga fordon. Transportstyrelsen ska redovisa sina slutsatser under våren 2016. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 9.
30. Rskr. 2013/14:372
Järnvägspolitiska frågor
Skr. 2013/14:201, bet. 2013/14:TU19
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 61).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om underhåll av statens järnvägsinfrastruktur*: Frågan har
behandlats av Utredningen om järnvägens organisation som avrapporterade sitt slutbetänkande den 16 december 2015 (jfr p. N 16 rskr.
2012/13:119). Delbetänkandet Koll på anläggningen (SOU 2015:42)
redovisades i april 2015 och behandlade frågan om underhåll av järnvägens infrastruktur. Delbetänkandet har remitterats. En remissammanställning har upprättats och ärendet bereds vidare.
Mom. 6 om kapacitetstilldelning och trafikledning*: Frågan har
behandlats av Utredningen om järnvägens organisation som avrapporterade sitt slutbetänkande den 16 december 2015 (jfr p. N 16 rskr.
2012/13:119). Ärendet bereds vidare.
Mom. 9 om statistik*: Frågan har behandlats av Utredningen om
järnvägens organisation som avrapporterade sitt slutbetänkande den
16 december 2015 (jfr p. N 16 rskr. 2012/13:119). Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3, 6 och 9.
31. Rskr. 2013/14:373
Järnvägspolitiska frågor
Skr. 2013/14:201, bet. 2013/14:TU19
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 62).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om samhällsuppdrag*: Riksdagen har tillkännagett som sin
mening att regeringen bör se över hur uppdragen för SJ AB, Green Cargo
AB och Jernhusen AB kan tydliggöras så att samhällets behov av
klimatsmarta järnvägstransporter i högre utsträckning kan tillgodoses.
Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
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32. Rskr. 2013/14:374
Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 m.m.
Skr. 2012/13:131 och motioner från allmänna motionstiden, bet.
2013/14:TU20
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 63).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om åtgärder inom sjöfarten*: Det pågår en dialog med
myndigheterna för att säkerställa att de hamnar av central betydelse för
godstransporter som utpekats i propositionen Investeringar för ett starkt
och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25) bör vara vägledande för
prioriteringar av infrastruktur för godstrafik. Utfallet av detta ska bl.a. tas
om hand i kommande planeringsprocess inför en ny nationell plan för
transportsystemet för perioden 2018–2029.
Med utgångspunkt i handlingsplanen för svensk sjöfartsnäring från
2013 har regeringen beslutat att stötta ett antal sjömotorvägsprojekt av
vilka många syftar till att ta fram alternativa miljövänliga bränslen eller
olika sorters åtgärder för att rena avgasutsläppen.
Vid förhandlingen av svaveldirektivet arbetade regeringen aktivt för att
enhetliga svaveloxidsutsläppskrav skulle gälla i hela unionen men detta
vann dock inte gehör hos en majoritet av medlemsstaterna. Regeringen
följer utvecklingen av de nya svavelreglerna på nationell såväl som EUnivå. Nationellt har få överträdelser mot de nya reglerna noterats inom
ramen för Transportstyrelsens tillsyn. Arbetet med att se över och lämna
förslag till ett mer effektivt sanktionssystem för överträdelser av
svavelreglerna pågår dock inom Regeringskansliet.
Den 5 november 2015 presenterade regeringen lagrådsremissen Ett
svenskt tonnagebeskattningssystem. I den föreslås att ett frivilligt svenskt
tonnagebeskattningssystem införs för svenska rederier tidigast den
20 juni 2016. Förslaget har anmälts till Europeiska kommissionen för
prövning enligt unionens bestämmelser om statsstöd. Avsikten är att en
proposition ska överlämnas till riksdagen i mars 2016. Därefter avser
regeringen att lägga riksdagens skrivelse, vad avser moment 9, till
handlingarna. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 9.
33. Rskr. 2013/14:375
Taxifrågor
Prop. 2013/14:223 och motioner från allmänna motionstiden, bet.
2013/14:TU18
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 64).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om redovisningscentraler för taxi* när det gäller delmoment b):
Regeringen beslutade den 23 juli 2015 att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att bl.a. utreda och eventuellt lämna förslag på en obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjlighet till
dispens (dir. 2015:81). Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den
1 juli 2016. Ärendet bereds vidare.

Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1 b.
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Riksmötet 2014/15
34. Rskr. 2014/15:24
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna
Prop. 2013/14:234, bet. 2014/15:TU2
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 66).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om krav på att medföra dokumentation i lastbilar*: Av artikel 8
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den
21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg framgår vilka bevis som
ett transportföretag ska kunna uppvisa i samband med kontroller av
cabotagetransporter. Europeiska kommissionen har dock i olika sammanhang framhållit att den aktuella förordningen inte ställer några särskilda
krav gällande hur aktuella handlingar ska förvaras och att det därmed
t.ex. räcker att de hålls tillgängliga i transportföretagens lokaler. EUkommissionen har aviserat att den för närvarande arbetar med en översyn
av ett stort antal bestämmelser som rör vägtransportområdet.
Mot den bakgrunden uppdrog regeringen den 1 oktober 2015 åt
Transportstyrelsen att överväga olika alternativ för hur EU:s regler kan
ändras så att krav på dokumentation ska kunna ställas direkt i samband
med vägkontroller av godstrafik. I samband med en riktlinjedebatt om
vägtransportens sociala aspekter vid ministerådet för transport, telekom
och energi den 10 december 2015 framförde Sverige att det bör bli
obligatoriskt att ha bevis i fordonet på vilket slags transport det handlar
om. Ärendet bereds vidare.
Mom. 3 om beställaransvar*: Den 1 oktober 2015 uppdrog regeringen
åt Transportstyrelsen att se över om den nuvarande regleringen av
beställaransvar skapar tillräckliga förutsättningar för ordning och reda i
transportbranschen. En delredovisning av uppdraget, som även består av
andra delar, lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i mars
2016. I delredovisningen bör om möjligt den delen av uppdraget som
handlar om beställaransvar slutredovisas, i övrigt ska delredovisningen
bestå av en redogörelse för hur arbetet fortskrider. Uppdraget ska
slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den
1 maj 2017. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och 3.
35. Rskr. 2014/15:25
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Prop. 2013/14:256, bet. 2014/15:TU3
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 67).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om beslut om omhändertagande och klampning*: Den 1 oktober
2015 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att i nära samråd med
Polismyndigheten och Tullverket följa upp de nya bestämmelser gällande
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cabotagetransporter, åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och obligatorisk prisuppgift vid taxiresor som har trätt i kraft under 2015. Transportstyrelsen ska i det sammanhanget utreda möjligheterna att låta åtgärder
vid hindrande av fortsatt färd bestå under längre tid än 24 timmar samt
låta en polisman eller en tulltjänsteman besluta om klampning (dvs.
beslut om att förse fordon med mekanisk, elektronisk eller annan
låsanordning). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2017. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
36. Rskr. 2014/15:68
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 74).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om mål för näringspolitiken: Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 24) genomfört ändringar i
enlighet med riksdagens beslut. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
37. Rskr. 2014/15:86
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. N 76).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

150

Mom. 1 om mål och resultatfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer när det gäller delmoment a): Riksdagen har godkänt den ändrade
målstrukturen för informationssamhället. Då målstrukturen gäller tills
vidare, även i budgetpropositionen 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 22),
har regeringen den 18 februari 2016 beslutat att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna såvitt avser delmoment a). Skrivelsen är i
denna del slutbehandlad.
när det gäller delmoment b): Trafikanalys har regeringens uppdrag att
årligen följa upp utvecklingen inom transportområdet i förhållande till de
transportpolitiska målen. Trafikanalys redovisar också en bedömning av
hur tillståndet förändrats sedan 2009. Regeringens bedömning av hur väl
de transportpolitiska målen uppfylls baseras på ett brett kunskapsunderlag, i form av indikatorer. Löpande dialog sker mellan berörda
transportmyndigheter för att förbättra resultatredovisningen och
analyserna. Regeringen har tagit del av och inarbetat riksdagens synpunkter på resultatredovisningen i budgetpropositionen för 2016 (prop.
2015/16:1, utg.omr. 22). Skrivelsen är i denna del slutbehandlad.
Mom. 4 om förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser*: Regeringen beslutade den 18 december 2015 att ändra uppdraget till den samordnare för Bromma flygplats som tillsattes den
18 december 2014 (jfr p. N 45 rskr. 2014/15:144). Uppdraget begränsades genom beslutet till att enbart omfatta att pröva förutsättningarna för
att utveckla flygkapaciteten och öka möjligheterna till bostadsbebyggelse
i Stockholmsregionen. Slutredovisningstiden tidigarelades samtidigt till

den 31 mars 2016. Den kvarvarande delen av uppdraget är alltså numera Skr. 2015/16:75
utredande. Med hänsyn härtill och till det som anges i avsnitt 1 om
negativa tillkännagivanden och regeringens utrymme att utreda en viss
fråga, avser regeringen att lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 4.
38. Rskr. 2014/15:93
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad
behandling)
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KrU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Under 2015
utbetalades medel från AB Svenska Spel till kulturverksamhet i enlighet
med riksdagens tillkännagivande. Ärendet är således slutbehandlat och
regeringen avser att fatta beslut om att lägga ärendet till handlingarna
under 2016.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 5.
39. Rskr. 2014/15:97
Statliga företag
Skr. 2013/14:140, bet. 2014/15:NU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om skrivelsen om företag med statligt ägande: Den 4 juni 2015
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
40. Rskr. 2014/15:116
Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB
Skr. 2014/15:24, bet. 2014/15:UU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB: Regeringen
beslutade den 28 januari 2016 att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
41. Rskr. 2014/15:121
Livsmedelspolitik
Skr. 2014/15:16, motioner från
2014/15:MJU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

allmänna

motionstiden,

bet.

Mom. 1 om livsmedelskontroll*: Statskontoret har på uppdrag av
regeringen utvärderat avgiftsfinansieringen av den offentliga livsmedelskontrollen. Utformningen av kontrollen är nära kopplad till val av
finansieringsmodell hos de olika tillsynsmyndigheterna. Uppdraget har
redovisats under 2015 och remissbehandlats med svarstid i januari 2016.
Ärendet bereds vidare.
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Mom. 9 om Riksrevisionens rapport om granskning av livsmedelskontrollen: Regeringen beslutade den 21 januari 2016 att lägga riksdagens skrivelse, vad avser moment 9, till handlingarna.
Mom. 18 om regelförenkling*: Livsmedelsverkets instruktion ändrades
under 2014 genom ett tillägg i 2 § 5 som innebär att myndigheten ska
underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedelssektorn. Ändringen trädde i kraft den 1 november 2014. Regeringen
följer i dialogen med myndigheten hur förtydligandet i instruktionen
verkställs. Ärendet bereds vidare.
Mom. 19 om kartläggning av livsmedelsföretagens myndighetskontakter*: Uppgiftslämnarutredningen tillsattes 2012 för att presentera
ett förslag som innebär att uppgifter som lämnas från företagen till
statliga myndigheter som regel endast ska behöva lämnas en gång och till
ett ställe. Utredningen överlämnade sitt slutbetänkande Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) i mars 2015. Riksdagens mening är
i linje med det förenklingsarbete som pågår om uppgiftslämning. Det
pågår ett utvecklingsarbete på webbplatsen verksamt.se som syftar till att
underlätta företagens myndighetskontakter där ett projekt riktat till
restaurangföretagare även omfattar ett antal kommuner. Vidare har
regeringen i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 24)
aviserat att livsmedelskedjan är ett prioriterat område för digitalisering,
vilket också kan bidra till att förenkla för företagen. Ärendet bereds
vidare.
Mom. 22 om antibiotikaanvändning i livsmedelsproduktionen*:
Regeringen har under 2015 arbetat med en nationell strategi mot
antibiotikaresistens. Strategin planeras att kunna antas under 2016. Ett
intensivt arbete pågår inom området på den internationella arenan där
Sverige spelar en mycket aktiv och drivande roll. Under 2015 har såväl
Världshälsoorganisationens (WHO:s) globala handlingsplan som FN:s
livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO:s) resolution om antimikrobiell resistens (AMR) antagits. I de pågående EU-förhandlingarna
om lagstiftning om djurläkemedel och om foderläkemedel är antibiotikaresistens en av de viktiga svenska prioriteringarna. Ärendet bereds
vidare.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, 18, 19 och 22.
42. Rskr. 2014/15:123
Cykelfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2014/15:TU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om infrastruktur och förutsättningar för cykling*: Arbetet med
att ta fram en nationell strategi har påbörjats i nära samarbete med
externa aktörer. Förhoppningen är att strategin ska kunna presenteras
före sommaren 2016. Den särskilda satsningen på cykelfrämjande
åtgärder som riksdagen beslutat med anledning av budgetpropositionen
för 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 22, bet. 2015/16:TU1, rskr.
2015/16:98) för budgetåren 2016 och 2017 kommer att hanteras inom
ramen för strategin. Ärendet bereds vidare.

152

Mom. 2 om trafikregler för cykling*: Ett analysarbete pågår inom Skr. 2015/16:75
ramen för arbetet med den ovan nämnda cykelstrategin. Eventuella
förordningsändringar kommer att beslutas vartefter de blir färdigberedda.
Det kan ske såväl före som efter beslut om en cykelstrategi, men arbetet
beräknas vara avslutat under 2016. Ärendet bereds vidare.
43. Rskr. 2014/15:129
Bostadspolitik
Skr. 2013/14:247, bet. 2014/15:CU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om bostäder för äldre i avfolkningsorter: Den 17 december 2015
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
44. Rskr. 2014/15:137
Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel
Skr. 2014/15:12, bet. 2014/15:NU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 februari 2016 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
45. Rskr. 2014/15:144
Luftfartsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2014/15:TU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om en strategi för luftfarten*: Framtagandet av en svensk
flygstrategi bedrivs inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En
interdepartemental arbetsgrupp följer också arbetet. Regeringen uppdrog
den 5 november 2015 åt Trafikanalys att ta fram underlag till en flygstrategi. Underlaget ska bestå av fakta- och nulägesbeskrivningar samt
omfatta information och statistik om flygets roll och funktion i transportsystemet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i mars 2016. Två möten med ett femtiotal externa aktörer
har också hållits för att diskutera strategins syfte och innehåll, vilket
följdes av skriftliga inspel från aktörerna. Regeringens ambition är att
strategin ska beslutas under hösten 2016. Ärendet bereds vidare.
Mom. 3 om avveckling av Bromma flygplats*: Regeringen beslutade
den 18 december 2015 att ändra uppdraget till den samordnare för
Bromma flygplats som tillsattes den 18 december 2014 (jfr p. N 37 rskr.
2014/15:86). Uppdraget begränsas genom beslutet för att tillmötesgå
riksdagens önskemål om att regeringen tydligt bör ta ställning och agera
för att Bromma flygplats inte ska läggas ned. Regeringen har inga andra
pågående ärenden som berörs av tillkännagivandet. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 5 om Transportstyrelsens avgifter för tillsyn*: Den 10 september 2015 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att följa upp
tillämpningen av bemyndiganden för vissa offentligrättsliga avgifter.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
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senast den 31 mars 2016. Ärendet bereds vidare. Se även p. N 69 rskr.
2015/16:98.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 och 5.
46. Rskr. 2014/15:145
Trafiksäkerhet
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2014/15:TU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om insatser mot alkohol vid bilkörning*: I november 2015 redovisade Trafikverket ett regeringsuppdrag genom rapporten Automatisk
nykterhetskontroll i hamnar (dnr N2015/07637/MRT). Rapporten har
tagits fram i samråd med Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket samt branschföreträdare och övriga berörda
aktörer. Rapporten och den fortsatta beredningen av ärendet diskuterades
på ett dialogmöte med myndigheterna den 28 januari 2016. Ärendet
bereds vidare.
47. Rskr. 2014/15:154
Jakt och viltvård
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2014/15:MJU9
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om utredning av jakt- och viltvårdsfrågor*: Tillkännagivandet
innebär att regeringen ska låta utreda ett antal frågor som den nu avvecklade Jaktlagsutredningen haft i uppdrag att utreda. Det avser
samernas rätt att jaga (den s.k. dubbla jakträtten), rätt till jakt efter
småvilt på kronomark ovan odlingsgränsen, jakt på allmänt vatten, jakt i
Sveriges ekonomiska zon, förvaltning av säl, jakt på kronhjort, regelförenklingar i fråga om viltvårdsområden och allmän regelförenkling.
Regeringen uppdrog den 12 februari 2015 åt Naturvårdsverket att göra
en analys av föreskifter och tillämpning inom kronhjortsskötselområden.
Syftet är bl.a. att förhindra uppkomst av för stora tätheter av kronhjort för
att minska skador på skog och gröda. Uppdraget har redovisats i en
rapport den 30 september 2015 och rapporten remitterades under hösten
2015. Vidare har regeringen uppdragit åt Naturvårdsverket att analysera
möjligheterna att genomföra regelförenklingar för viltvårdsområden samt
att föreslå hur möjligheterna till jakt på allmänt vatten kan förenklas.
Uppdragen ska avrapporteras den 30 november 2016 respektive den
30 september 2016.
En promemoria där reglerna om småviltjakten i fjällen ses över har
remitterats under hösten 2015. Regeringen kommer att ta slutlig ställning
efter att ha tagit del av remissinstansernas synpunkter. Lämplig hantering
av övriga frågor i tillkännagivandet, som tidigare hanterades av Jaktlagsutredningen, analyseras. Ärendet bereds vidare.
Mom. 2 om Viltmyndighet*: Jaktlagsutredningen presenterade sitt
delbetänkande Viltmyndighet – jakt och viltförvaltning i en ny tid (SOU
2013:71) i oktober 2013. Betänkandet har remitterats och bedömningen
är att vissa aspekter kring en eventuell ny myndighet kräver ytterligare
utredning. Frågorna analyseras. Ärendet bereds vidare.

48. Rskr. 2014/15:164
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Infrastrukturplanering
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2014/15:TU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om särskilt om en östlig förbindelse runt Stockholm*: Regeringen följer löpande arbetet inom den pågående utredningen som tagit
namnet Sverigeförhandlingen (N 2014:04). I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att pröva en finansieringslösning av en östlig förbindelse som
knyter samman trafiklederna kring Stockholm och som inte inkräktar på
nationalstadsparken. Regeringen har erfarit att Sverigeförhandlingen
under 2015 har intensifierat arbetet med denna del av uppdraget. Sverigeförhandlingen har i oktober 2015 redogjort för regeringen att Östlig förbindelse kommer att vara en del av arbetet med storstadsåtgärder.
Trafikverket har åt Sverigeförhandlingen studerat olika finansieringsmöjligheter för genomförandet av Östlig förbindelse i Stockholm.
Rapporten ”Trängselskatt med Östlig förbindelse” lämnades till Sverigeförhandlingen i september 2015. Sverigeförhandlingen kommer därefter
att göra egna analyser och utvärderingar av de underlag som presenterats.
Sverigeförhandlingen ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 december
2017. Regeringen finner att det saknas skäl att vidta ytterligare åtgärder
med anledning av tillkännagivandet. Mot den nu beskrivna bakgrunden
beslutade regeringen den 4 februari 2016 att lägga riksdagens skrivelse,
vad avser moment 6, till handlingarna.
49. Rskr. 2014/15:180
Planering och byggande
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2014/15:CU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om privat initiativrätt till detaljplan*: Arbete pågår med att
tillsätta en utredning som bl.a. ska utreda frågan om privat initiativrätt till
detaljplan. Ärendet bereds vidare.
Mom. 14 om reduktion av bygglovsavgiften*: Regeringen uppdrog den
18 februari 2016 åt Boverket att utvärdera hur byggnadsnämnderna
tillämpar bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900) om att
byggnadsnämnden ska handlägga ett ärende om bygglov m.m. inom viss
tid (dnr N2016/01418/PUB). Inom ramen för uppdraget ska Boverket
utarbeta ett förslag till komplettering av plan- och bygglagen som
innebär att bygglovsavgiften reduceras om byggnadsnämnden överskrider tidsfristen för handläggning av bygglovsärenden Ärendet bereds
vidare.
Mom. 17 om riktvärden för trafikbuller*: Regeringen uppdrog den
17 december 2015 åt Boverket att följa upp och beskriva effekterna av
bestämmelserna i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader och analysera vilka effekter mer tillåtande riktvärden skulle
kunna leda till (dnr N2015/01953/PUB). För att ge Boverket ett bra
underlag för denna redovisning har länsstyrelserna fått i uppdrag att
särskilt analysera och redovisa kommunernas tillämpning av de nya
bestämmelserna om omgivningsbuller i plan- och bygglagen och förord-
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ningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (dnr Fi2015/01087/SFÖ)
och redovisa detta till Boverket. Boverkets redovisning ska lämnas till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2017.
Ärendet bereds vidare.
Mom. 19 om tillgänglighetskrav för studentbostäder*: Regeringen
uppdrog den 17 december 2015 åt Boverket att utreda konsekvenserna av
att undanta studentbostäder från kraven för tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt
8 kap. 4 § första stycket 8 i plan- och bygglagen (dnr
N2015/01953/PUB). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2016. Ärendet bereds vidare.
50. Rskr. 2014/15:181
Djurskydd
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2014/15:MJU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om djurskyddsarbetet inom EU*: Landsbygdsministern har
under det andra kvartalet 2015 dels deltagit i en konferens om att höja
grisvälfärden inom EU, dels tillsammans med ministrar från Tyskland,
Danmark och Nederländerna uppmanat kommissionen att agera i dessa
frågor. Ytterligare initiativ, bl.a. om en plattform för djurskyddsarbetet
inom EU, pågår tillsammans med dessa länder. Landsbygdsministern har
också lyft frågan om behovet av en ambitionshöjning av djurskyddsarbetet inom EU i kontakter med den ansvariga kommissionären.
Ärendet bereds vidare.
Mom. 3 om minskad användning av antibiotika*: Tre lagstiftningsförslag med koppling till antibiotikaresistens (EU:s djurhälsolag,
lagstiftning om veterinärmedicinska läkemedel och om foderläkemedel)
förhandlas för närvarande inom EU. I samtliga dessa förhandlingar är
antibiotikaresistens en av de prioriterade frågor som regeringen drivit och
avser att fortsättningsvis driva. Företrädare för Sverige har under våren
2015 vid olika tillfällen särskilt bjudits in av kommissionen för att
presentera sitt arbete för att förebygga antibiotikaresistens och sina
erfarenheter för övriga medlemsländer. Även det arbete inom OECD som
Sverige initierat har getts utrymme vid möten inom gemenskapen och
framhållits som ett mycket gott exempel. Frågan om vikten av att arbeta
med antibiotikaresistens inom EU togs upp i det brev som landsbygdsministern skickade till EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis i
september 2015. Ärendet bereds vidare.
51. Rskr. 2014/15:193
Lokala aktionsgrupper
Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen: Den 13 maj 2015 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 266–268).
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52. Rskr. 2014/15:194
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Sjöfartsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2014/15:TU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om sjöfartsnäringen och dess konkurrenskraft: Fr.o.m. 2015 får
Chalmers tekniska högskola och Linnéuniversitetet en årlig förstärkning
på 1,4 miljoner kronor i syfte att få fram fler praktikplatser på fartyg till
sjöfartsstudenter. Den 27 augusti 2015 beslutade regeringen En svensk
maritim strategi – för människor, jobb och miljö (dnr
N2015/06135/MRT). Den syftar till att ta ett helhetsgrepp om maritima
näringar och bidra till att skapa konkurrenskraftiga, innovativa och
hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad sysselsättning,
minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö.
I budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 22) presenterade regeringen sin avsikt att jobba med ett s.k. sjöfartsinitiativ som ska
syfta bl.a. till att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft.
Den 5 november 2015 presenterade regeringen lagrådsremissen Ett
svenskt tonnagebeskattningssystem. I den föreslås att ett frivilligt svenskt
tonnagebeskattningssystem införs för svenska rederier tidigast den
20 juni 2016. Förslaget har anmälts till Europeiska kommissionen för
prövning enligt unionens bestämmelser om statsstöd. Avsikten är att en
proposition ska överlämnas till riksdagen i mars 2016.
Regeringen följer noga utvecklingen nationellt och internationellt i
fråga om de nya svavelreglerna. Nationellt har få överträdelser mot de
nya reglerna noterats inom ramen för Transportstyrelsens tillsyn. Arbetet
med att se över och lämna förslag till ett mer effektivt sanktionssystem
för överträdelser av svavelreglerna pågår dock inom Regeringskansliet.
Ärendet bereds vidare.
Mom. 10 om sjösäkerhet inom fritidsbåtslivet*: Regeringskansliet har
den 19 januari 2016 remitterat ett förslag om obligatoriskt förarbevis för
vattenskoter. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 och 10.
53. Rskr. 2014/15:197
Genomförande av offshoredirektivet
Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 maj utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 280–
283).
54. Rskr. 2014/15:206
Yrkestrafik och taxi
Prop. 2014/15:83, bet. 2014/15:TU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd: Den 4 juni 2015
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 357).
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Mom. 2 om beslut om omhändertagande och klampning*: Den
1 oktober 2015 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att i nära
samråd med Polismyndigheten och Tullverket följa upp de nya
bestämmelser gällande cabotagetransporter, åtgärder vid hindrande av
fortsatt färd och obligatorisk prisuppgift vid taxiresor som har trätt i kraft
under 2015. Transportstyrelsen ska i det sammanhanget utreda
möjligheterna att låta åtgärder vid hindrande av fortsatt färd bestå under
längre tid än 24 timmar samt låta en polisman eller en tulltjänsteman
besluta om klampning (dvs. beslut om att förse fordon med mekanisk,
elektronisk eller annan låsanordning). Uppdraget ska slutredovisas till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 maj 2017.
Ärendet bereds vidare.
Mom. 3 om kontroller och tillsyn av åkeribranschen*: Den 1 oktober
2015 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att se över möjligheten att
tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider. Uppdraget
ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast
den 1 maj 2017. Ärendet bereds vidare.
Mom. 7 om lastbilars och bussars längd och vikt*: Regeringen
uppdrog den 13 maj 2015 åt Trafikverket att analysera förutsättningarna
för och konsekvenserna av att tillåta tyngre lastbilar att trafikera vissa
delar av det allmänna vägnätet. Uppdraget redovisades den 30 november
2015. Regeringen avser att under det första halvåret 2016 lägga fram ett
lagförslag som möjliggör att fordon med en bruttovikt upp till 74 ton ska
kunna trafikera det allmänna vägnätet. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2, 3 och 7.
55. Rskr. 2014/15:207
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Prop. 2014/15:120, bet. 2014/15:TU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ett gemensamt europeiskt järnvägsområde: Den 4 juni 2015
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 360).
Mom. 10 om ökad kollektivtrafik*: I budgetpropositionen för 2016
(prop. 2015/16:1, utg.omr. 22) angav regeringen att kollektivtrafik i
huvudsak är ett kommunalt och regionalt ansvarsområde. Det är dock
enligt regeringen viktigt att staten bidrar aktivt till att förbättra
förutsättningarna för personer att resa med kollektivtrafiken. Regeringen
har flera möjligheter till åtgärder som kan förbättra förutsättningarna för
kollektivt resande, framför allt gäller det förbättring av transportinfrastrukturen och genom de regler som styr förhållandena på transportområdet. Det är också angeläget att samhällsplaneringen generellt och i
ökad utsträckning främjar en samhällsstruktur med goda möjligheter att
resa kollektivt, till fots eller med cykel. Regeringen stöder en sådan
utveckling genom bl.a. det ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på
hållbara transporter i städer 2015–2018. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 10.
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56. Rskr. 2014/15:237
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Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar
Prop. 2014/15:96, bet. 2014/15:NU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 juni 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
402).
57. Rskr. 2014/15:238
Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter
Skr. 2014/15:97, bet. 2014/15:NU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 september 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2015/16
58. Rskr. 2015/16:11
Ändring i lagen om flygplatsavgifter
Prop. 2014/15:126, bet. 2015/16:TU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 oktober 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 597).
59. Rskr. 2015/16:18
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för
verksamhetsutövare vid omgivningsbuller
Prop. 2014/15:122, bet. 2015/16:CU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen: Den 12 november 2015 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 668–670).
Mom. 2 om reglering av kommuners handläggningstider för anmälningsärenden*: Regeringen uppdrog den 18 februari 2016 åt Boverket att
utvärdera hur byggnadsnämnderna tillämpar bestämmelserna i plan- och
bygglagen (2010:900) om att byggnadsnämnden ska handlägga ett
ärende om bygglov m.m. inom viss tid (dnr 2016/01418/PUB). Inom
ramen för uppdraget ska Boverket utarbeta ett förslag till komplettering
av plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen (2011:338) som
innebär att avgiften för anmälan reduceras om byggnadsnämnden
överskrider tidsfristen för handläggning av anmälningsärenden Ärendet
bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
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60. Rskr. 2015/16:24
Höständringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:2, bet. 2015/16:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om höständringsbudget för 2015 utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden: Den 19 november 2015 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Konkurrensverket inom
utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 10 december 2015 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev avseende Statens jordbruksverk inom
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Den
17 december 2015 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev
avseende anslag 1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda
företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv, anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och Trafikverket inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer.
61. Rskr. 2015/16:43
Statliga företag
Skr. 2014/15:140, bet. 2015/16:NU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om skrivelsen om företag med statligt ägande: Ärendet bereds
för närvarande inom Regeringskansliet.
Mom. 7 om förvaltningen av SJ AB*: Ärendet bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
62. Rskr. 2015/16:44
Godkännande och marknadskontroll av fordon
Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 790–794).
63. Rskr. 2015/16:45
Ändring i lagen om vägtrafikregister
Prop. 2014/15:143, bet. 2015/16:TU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 november 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 789).
64. Rskr. 2015/16:46
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Senarelagt införande av redovisningscentraler för taxi
Prop. 2015/16:16, bet. 2015/16:TU4
Skrivelsen är slutbehandlad.

Den 26 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 787 och 788).

Skr. 2015/16:75

65. Rskr. 2015/16:47
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
Prop. 2015/16:32, bet. 2015/16:MJU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 november 2015 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 766 och 767).
66. Rskr. 2015/16:70
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:NU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om anslag inom utgiftsområde 19 när det gäller delmoment a): Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder samt anslagen 1:3
(2015) och 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–
2013 respektive Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–
2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24
Näringsliv;
när det gäller delmoment b) p. 1 och 2: Den 17 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag
1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:4 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional
tillväxt.
67. Rskr. 2015/16:79
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:CU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag inom utgiftsområde 18 när det gäller delmoment a):
Den 17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Boverket, Lantmäteriet och anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik;
när det gäller delmoment b): Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Boverket inom
utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik.
Mom. 7 om snabbare plan- och bygglovsprocess*: Ärendet bereds.
Mom. 8 om fler bygglovsbefriade åtgärder*: Ärendet bereds.
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Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 7 och 8.
68. Rskr. 2015/16:90
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 24 när det gäller delmoment a):
Den 17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Verket för innovationssystem, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning, Patentbesvärsrätten, Bolagsverket, Konkurrensverket, Patent- och
registreringsverket och Patentombudsnämnden samt anslagen 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel, 1:7 Turistfrämjande, 1:13 Bidrag till
terminologisk verksamhet, 1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien, 1:18 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag,
1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag, 1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer, samt i förekommande fall ytterligare riktlinjer för
de anvisade anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tillväxtverket samt anslagen 1:17 Upprustning och drift av Göta
kanal och 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom
utgiftsområde 24 Näringsliv.
när det gäller delmoment b) p. 1–3: Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Verket för
innovationssystem och Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 18 december 2015 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv.
Mom. 2 om AB Svensk Exportkredit: I budgetpropositionen för 2016
återkallades bemyndigandet att förändra statens ägarandel i AB Svensk
Exportkredit. Bolaget utgör en central aktör inom det statliga främjandet
av den svenska exportnäringen och för ett förverkligande av regeringens
exportstrategi. Med hänsyn till bolagets viktiga roll är det naturligt att
staten även fortsättningsvis äger 100 procent av aktierna i AB Svensk
Exportkredit. Regeringen beslutade den 28 januari 2016 att lägga riksdagens skrivelse, vad avser moment 2, till handlingarna.
Mom. 3 om AB Göta kanalbolag: Riksdagen godkände den 10 december 2015 att aktierna i AB Göta kanalbolag inte ska medföra rätt till
utdelning, att bolagets vinst i den mån den inte reserveras ska användas
för att främja bolagets ändamål enligt bolagsordningen och att bolagets
behållna tillgångar vid bolagets likvidation ska tillfalla staten. Regeringen avser att göra motsvarande ändringar i bolagets bolagsordning vid
årsstämman 2016. Ärendet bereds.
Mom. 4 om SAS AB: Ärendet bereds.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3 och 4.
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69. Rskr. 2015/16:98
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:TU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2016 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
när det gäller delmoment a): Den 17 december 2015 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, samt anslagen 1:8 Viss internationell verksamhet, 2:4
Informationsteknik och telekommunikation och 2:6 Gemensamma eförvaltningsprojekt av strategisk betydelse inom utgiftsområde 22
Kommunikationer. Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikverket samt anslagen 1:11
och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
när det gäller delmoment b) p. 1–6: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Trafikverket
samt för anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
när det gäller delmoment b) p. 7–9: Den 18 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Post- och
telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
när det gäller delmoment c): Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sjöfartsverket
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
när det gäller delmoment d): Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Sjöfartsverket
och Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den
18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2016 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Därmed är moment 1 avslutat.
Mom. 2 om Transportstyrelsens tillsynsavgifter*: Den 10 september
2015 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att följa upp tillämpningen av bemyndiganden för vissa offentligrättsliga avgifter. Uppdraget
ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den
31 mars 2016. Ärendet bereds vidare. Se även p. N 45 rskr. 2014/15:144.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
70. Rskr. 2015/16:110
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:MJU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23*:
Ärendet bereds.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 23 när det gäller delmoment a):
Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Skogsstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt,
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Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket och Sveriges lantbruksuniversitet samt anslagen 1:7 Ersättningar för viltskador m.m., 1:16 och 1:17,
1:23 Främjande av rennäringen m.m., 1:24 Sveriges lantbruksuniversitet,
1:25 och 1:26 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel;
när det gäller delmoment b) p. 1–4 och 6–9: Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk och anslag 1:25 inom utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel;
när det gäller delmoment b) p. 5: Regeringen har inte utnyttjat sitt
bemyndigande. Regeringen beslutade den 18 februari 2016 att lägga riksdagens skrivelse, när det gäller moment 2 delmoment b) p. 5, till handlingarna.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1.
71. Rskr. 2015/16:122
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den
inre säkerheten i landet
Prop. 2015/16:67, bet. 2015/16:JuU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om regeringens befogenheter och bemyndiganden, mom. 3 om
tidsperiod, karenstid och giltighetstid och mom. 4 om lagförslaget i
övrigt: Den 18 december 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 1073).

2.10

Kulturdepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 2009/10
1. Rskr. 2009/10:140
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Ku 16), 2010/11:75 (p. Ku 7),
2011/12:75 (p. Ku 3), 2012/13:75 (p. Ku 1), 2013/14:75 (p. Ku 1) och
2014/15:75 (p. Ku 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet*: Statens fastighetsverk
har på regeringens uppdrag lämnat en slutrapport innehållande nya
hyressättningsprinciper för hyresavtalen för huvudbyggnaderna vid de
fem institutionerna Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska teatern,
Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet. De
förändrade principerna för hyressättningen för de berörda institutionerna
avser att nå en mer ändamålsenlig hyressättning. Företrädare för
institutionerna har varit delaktiga i ärendets beredning. Statens fastighetsverk hemställer i sin slutrapport att regeringen ska fastställa grunden för
den ränteberäkning som ska ske på det hyresgrundande kapitalet.

Regeringen har därefter i regleringsbreven avseende 2014 och 2015 för Skr. 2015/16:75
Statens fastighetsverk delvis behandlat ärendet och klargjort hur
avkastningen ska hanteras för kostnadshyresmodellfastigheter (huvudbyggnaderna för Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska teatern,
Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet).
Statens fastighetsverk fortsätter arbetet med att skapa en ny hyresmodell.
Under arbetet kommer en dialog att föras med berörda hyresgäster. En ny
modell har visat sig vara komplex att ta fram då hänsyn behöver tas till
många aspekter samt att nya regler för redovisning av underhållsåtgärder
påverkat arbetet. Regeringen beräknar att kunna återkomma med en
redovisning till riksdagen senast i budgetpropositionen för 2017.
Riksmötet 2011/12
2. Rskr. 2011/12:224
Radio- och tv-frågor
Mot. 2011/12:Kr221, 2011/12:Kr297, 2010/11:K290,
bet. 2011/12:KU16
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ku 4), 2013/14:75 (p. Ku 4)
och 2014/15:75 (p. Ku 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om evenemangslista*: Regeringen gav den 7 februari 2013
Myndigheten för radio och tv i uppdrag att analysera och lämna förslag
till hur en evenemangslista kan utformas. Uppdraget redovisades den
15 november 2013 och har remissbehandlats. I budgetpropositionen för
2015 (utg.omr. 17, s. 45) har regeringen redogjort för ärendets beredning
så långt. Därefter har regeringen i budgetpropositionen för 2016
(utg.omr. 17, s. 39) aviserat ytterligare åtgärder i beredningen av ärendet
med anledning av ett andra tillkännagivande av riksdagen i frågan (jfr
rskr. 2013/14:230, p. Ku 5).
Mom. 2 om annonstider i radio och tv*: Regeringen gav den
19 december 2013 Myndigheten för radio och tv i uppdrag att genomföra
en allsidig utvärdering av effekterna av den ändring i radio- och tv-lagen
(2010:696) som genomfördes 2008 och som innebar en ökning av den
högsta tillåtna annonstiden till tolv minuter per timme. Uppdraget redovisades den 1 december 2014. I budgetpropositionen för 2016 (utg.omr.
17, s. 162 f.) har regeringen redogjort för resultatet av myndighetens
utvärdering och konstaterat att tillkännagivandet därmed är omhändertaget.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1.
Riksmötet 2012/13
3. Rskr. 2012/13:260
Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–
2010, m.m.
Skr. 2011/12:174, bet. 2012/13:AU10
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. A 15 och U 17) och
2014/15:75 (p. Ku 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 3 om lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda löner*:
I tillkännagivandet anges att det behövs en lagstiftning som slår fast att
lönekartläggningar och handlingsplaner för jämställda löner ska göras
varje år. Vidare anges att endast företag med färre än tio arbetstagare ska
vara undantagna från skyldigheten att upprätta en handlingsplan för
jämställda löner. Regeringen beslutade den 19 september 2013 om
tilläggsdirektiv (dir. 2013:86) till Utredningen om aktiva åtgärder mot
diskriminering (A 2012:02) med uppdrag att föreslå hur riksdagens
tillkännagivande kan genomföras. Utredningens betänkande lämnades till
Regeringskansliet den 17 juni 2014. Regeringskansliet arbetar för närvarande med att ta fram en proposition och skrivelsen kan antas bli slutbehandlad under innevarande riksmöte.

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
4. Rskr. 2013/14:60
Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014–
2019
Prop. 2012/13:164, bet. 2013/14:KrU3
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Ku 9) och 2014/15:75 (p. Ku
6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om reglering och redovisning av programföretagens verksamhet*: Frågan om möjligheterna att låta programföretagen få tillgodoräkna
sig verksamhet på internet som en del av public service-uppdraget bereds
inom Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i
budgetpropositionen för 2017.
Mom. 2 om tillståndsperiodens längd och halvtidsöversynen: Den
19 december 2013 beslutade regeringen om sändningstillstånd från och
med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2019 för Sveriges
Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR). Regeringen avser att vid behov återkomma
till riksdagen med anledning av den översyn som ska göras efter halva
tillståndsperioden.
5. Rskr. 2013/14:230
Etermediefrågor
Mot. 2012/13:Kr320, 2013/14:Kr339,
bet. 2013/14:KU28
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ku 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om evenemangslista*: I enlighet med vad som aviserats i
budgetpropositionen för 2016 (utg.omr. 17, s. 39 f.) har regeringen den
5 november 2015 gett Myndigheten för radio och tv (nuvarande Myndigheten för press, radio och tv) i uppdrag att ta fram ett förslag till

evenemangslista med villkor om högre befolkningstäckning än vad som Skr. 2015/16:75
tidigare föreslagits. Uppdraget har redovisats till Regeringskansliet den
29 februari 2016. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2017 (jfr även rskr. 2011/12:224, p. Ku 2).
6. Rskr. 2013/14:356
Lättare att läsa
Prop. 2013/14:134, bet. 2013/14:KrU11
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ku 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om utredning om lättläst nyhetstidning*: Kulturdepartementet
har tagit fram promemorian Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom
ramen för ett public serviceuppdrag. Promemorian har remissbehandlats.
I budgetpropositionen för 2015 (utg.omr. 17, s. 38) konstaterade regeringen bl.a. att en utgivning av 8 SIDOR inom SR, SVT eller UR inte är
förenligt med nuvarande reglering av public service-verksamheten.
Regeringen uttalade att det är av stor vikt att utgivningens kontinuitet
inte störs vid överflyttningen av Centrum för lättläst till Myndigheten för
tillgängliga medier (MTM), och att regeringen mot den bakgrunden anser
att tidningen 8 SIDOR tillfälligt ska ges ut av MTM. Regeringen uttalade
också avsikten att noga följa 8 SIDOR:s situation och att utreda
tidningens hemvist ytterligare. Regeringen gav i regleringsbrevet för
2015 MTM i uppdrag att ansvara för utgivningen av 8 SIDOR som en
oberoende nyhetstidning, samt att redovisa uppdraget senast före utgången av 2015. Redovisningen skulle särskilt fokusera på tidningens
oberoende och dess spridning till den aktuella målgruppen. Uppdraget
redovisades av myndigheten den 15 december 2015. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2017.
Riksmötet 2014/15
7. Rskr. 2014/15:56
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ku 16).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om presstödet och Presstödsnämnden*: Regeringens hantering
av frågorna framgår av propositionen Statens stöd till dagspressen (prop.
2014/15:88), nedan kallad presstödspropositionen, samt av budgetpropositionen för 2016, utg.omr. 1 (bet. 2014/15:KU12, rskr.
2014/15:195). Europeiska kommissionen beslutade den 27 november
2015 att godkänna de föreslagna förändringarna av presstödet. Till följd
av presstödspropositionen och budgetpropositionen 2016 beslutade
regeringen den 28 maj 2015 respektive den 10 december 2015 om
förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524) (SFS 301
respektive 937). Vidare redovisas att Presstödsnämnden har avvecklats
och dess uppgifter sedan den 1 juli 2015 överförts till Myndigheten för
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radio och tv (nuvarande Myndigheten för press, radio och tv), där det har
inrättats ett särskilt beslutsorgan för presstödsfrågor.
8. Rskr. 2014/15:80
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU2
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ku 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om äganderätten till Prins Eugens Waldermarsudde:
Regeringen gav den 17 september 2015 Statens fastighetsverk i uppdrag
att vidta de åtgärder som behövdes med anledning av att staten har
avstått sina anspråk på äganderätten till byggnader och inventarier vid
Prins Eugens Waldemarsudde. Statens fastighetsverk lämnade den
1 oktober 2015 över förvaltningen till stiftelsen. Vissa ekonomiska frågor
återstår att reglera.
9. Rskr. 2014/15:96
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad
behandling)
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KrU6
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. Ku 20).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Den 21 juni
2015 beslutade regeringen att fördela bidrag till Sveriges Hembygdsförbund för förberedelser inför Hembygdsförbundets 100-årsjubileum
2016.
10. Rskr. 2014/15:156
Minoritetsfrågor
Mot. 2014/15:1719, bet. 2014/15:KU16
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om antiziganism, romsk inkludering och inrättande av ett romskt
förvaltningsområde*: Flera satsningar mot antiziganism pågår, bl.a.
arbetar Kommissionen mot antiziganism (A 2014:03) med olika insatser
t.o.m. den 20 maj 2016. Det gäller t.ex. framtagandet och spridningen av
ett utbildningsmaterial baserat på vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8). Insatser pågår även inom
ramen för regeringens strategi för romsk inkludering (skr. 2011/12:56).
Riksdagen har beslutat om budgetpropositionen för 2016 där regeringen
föreslog en ökning av anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella
minoriteten romer med 13 miljoner kronor. Samma årliga ökning
beräknas under 2017−2019. Syftet är att fortsätta arbetet med strategin
för romsk inkludering. Arbetet med att tillgodose riksdagens tillkännagivande om fortsatta satsningar för bekämpandet av antiziganism och för
romsk inkludering kommer därmed att fortsätta under perioden 2016–
2019.

11. Rskr. 2014/15:157
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Mediefrågor
Mot. 2014/15:Kr112, 2014/15:Kr193, 2014/15:Kr295, 2014/15:Kr1329,
bet. 2014/15:KrU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om finansieringen av public service-bolagens verksamhet*:
Regeringen avser att återkomma i frågan i god tid inför nästa tillståndsperiod som inleds 2020.
12. Rskr. 2014/15:163
Kultur för alla
Mot. 2014/15:2358, 2014/2015:2454
bet. 2014/15:KrU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om Kultur för äldre*: Under åren 2011−2013 fick Statens
kulturråd i uppdrag att fördela särskilda medel som främjar äldre
människors delaktighet i kulturlivet genom såväl kulturupplevelser som
eget skapande i gemenskap med andra. Regeringen har i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1, utg.omr. 17, s. 64) redovisat att
många uppskattade projekt har kunnat förverkligas inom ramen för
satsningen. Erfarenheterna från projekten har tagits till vara i den
uppföljning som genomfördes och kan tjäna som inspiration för
kommuner och landsting som har inom sitt ansvarsområde för kultur att
se till alla invånares behov. Det är också de som bäst kan bedöma vilka
insatser som bör göras för att långsiktigt skapa förutsättningar för att
också de som finns i äldrevården får del av kultur. Som ett stöd för
arbetet i kommuner och landsting sprider Statens kulturråd via sin
webbplats ett omfattande informationsmaterial om kultur för äldre och
kultur och hälsa. Härigenom anser regeringen att riksdagens tillkännagivande är tillgodosett.
13. Rskr. 2014/15:195
Statens stöd till dagspressen
Prop. 2014/15:88, bet. 2014/15:KU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av regeringens förslag: Punkterna 1−5 i
propositionen Statens stöd till dagspressen (prop. 2014/15:88) trädde i
kraft den 1 juli 2015 genom förordning om ändring i
presstödsförordningen (1990:524) (SFS 301) respektive den 1 januari
2016 genom förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524)
(SFS 937). Presstödsnämnden har avvecklats och dess uppgifter har
sedan den 1 juli 2015 överförts till Myndigheten för radio och tv
(nuvarande Myndigheten för press, radio och tv), där det har inrättats ett
särskilt beslutsorgan för presstödsfrågor.
Mom. 4 om försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och
post*: Regeringen har den 17 december 2015 uppdragit åt Post- och
telestyrelsen att kartlägga förutsättningarna för att genomföra försöks-
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verksamhet med samdistribution av post och tidningar på sådant sätt som
riksdagen förordat. I uppdraget ingår att kartlägga förutsättningarna inom
det postala regelverket för att genomföra försöksverksamhet med
samdistribution av post och tidningar på det sätt riksdagen förordar samt
Post- och telestyrelsens möjligheter att verka för att sådan verksamhet
genomförs. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016.
Mom. 5 om reklamskatten*: I budgetpropositionen för 2016 (prop.
2015/16:1 Förslag till statens budget för 2016, finansplan och
skattefrågor avsnitt 6.30, s. 319 f.) anger regeringen att ytterligare steg i
avskaffandet av reklamskatten för bl.a. dagspressen ska tas genom att
skatten sänks med motsvarande 20 miljoner kronor från och med 2017
och med ytterligare 20 miljoner kronor från och med 2019.
Vidare anges att hur det stegvisa avskaffandet ska göras behöver
analyseras närmare och att regeringen avser att under 2016 återkomma
till riksdagen med ett förslag om sänkning av skatten. Inom
Finansdepartementet pågår arbete med att ta fram en promemoria.
Avsikten är att promemorian ska remitteras under första halvåret 2016.
Mom. 6 om presstödsförordningens giltighetstid*: Europeiska kommissionen beslutade den 27 november 2015 att godkänna en treårig
förlängning av presstödet med de förändringar som framgår av
propositionen Statens stöd till dagspressen (prop. 2014/15:88) och
budgetpropositionen för 2016 (utg.omr. 1). Regeringen beslutade den
10 december 2015, genom förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524) (SFS 937), om förlängning av presstödsförordningens
giltighetstid t.o.m. den 31 december 2019.
Mom. 7 om fortsatt behandling av Presstödskommitténs fyra
huvudförslag*: Regeringen har i budgetpropositionen för 2016, utg. omr.
1 (s. 143) lämnat förslag som omfattar förändrade stödnivåer för högoch medelfrekventa dagstidningar. Efter riksdagens beslut (rskr.
2015/16:104, bet. 2015/16:KU1) och Europeiska kommissionens
godkännande beslutade regeringen den 10 december 2015 om förordning
om ändring i presstödsförordningen (1990:524) (SFS 937). Regeringen
har även i budgetpropositionen för 2016 (utg.omr. 1, s. 148) redovisat sin
bedömning avseende ett nytt utvecklingsstöd för tryckta allmänna
nyhetstidningar. Utvecklingsstödet har anmälts till Europeiska kommissionen. Regeringen avser att utfärda en förordning om utvecklingsstöd under förutsättning av Europeiska kommissionens godkännande.
Regeringen har vidare i budgetpropositionen för 2016 (Förslag till statens
budget, finansplan och skattefrågor, avsnitt 6.30) redogjort för sin avsikt
att ta ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten för bl.a.
dagspressen och avser att under 2016 återkomma till riksdagen med ett
förslag om sänkning av skatten. Regeringen har även i budgetpropositionen för 2016, utg. omr. 17, redovisat att regeringen den
13 augusti 2015 tillsatt en utredning om en översyn av postlagstiftningen
i ett digitaliserat samhälle (N 2015:06) som bl.a. har till uppgift att utreda
effekterna av samdistribution av post och tidningar och hur det skulle
påverka möjligheterna för marknadstillträde och effektiv konkurrens.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2016.
Mom. 8 om Presstödskommitténs övriga förslag*: Regeringen har i
budgetpropositionen för 2016 (utg.omr. 1, s. 146) lämnat förslag om

förändrade stödnivåer för lågfrekventa tidningar. Efter riksdagens beslut Skr. 2015/16:75
(rskr. 2015/16:104, bet. 2015/16:KU1) och Europeiska kommissionens
godkännande beslutade regeringen den 10 december 2015 om förordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524) (SFS 937). Genom
förordningsändringen trädde förändringarna i kraft den 1 januari 2016.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 4, 5 och 7.
14. Rskr. 2014/15:239
Litteratur, läsande och språk
Prop. 2014/15:61, bet. 2014/15:KrU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om styrelsen för Sveriges författarfond: Den 17 juni 2015
utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 394).
Mom. 3 om fristäder*: Av budgetpropositionen för 2016 framgår att
regeringen i likhet med riksdagen anser att det är angeläget att verka för
fler fristäder i Sverige och att de fristadskonstnärer som finns i Sverige
ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Statens kulturråd
har sedan 2011 i uppdrag att verka för fler fristäder för förföljda
konstnärer. Det finns ett fortsatt behov av att etablera fristäder för att
skydda det fria ordet och det fria konstnärliga uttrycket. Kulturrådet har
en viktig roll att förmedla kunskap och stöd samt stå för samordning när
det gäller fristadssystemet. Kulturrådets verksamhet med fristadsförfattare synliggör också tydligt synergierna mellan kulturpolitiska insatser
och politiken för global utveckling (PGU), som bl.a. handlar om att verka
för att identifiera, främja, skydda och stärka demokratiska förändringsaktörer och försvarare av mänskliga rättigheter. Fristadsförfattare utgör
centrala förändringsaktörer inom kulturområdet och regeringen anser att
det är viktigt att öka samarbetet mellan myndigheterna inom kulturrespektive utvecklingspolitiken.
Regeringen har i regleringsbrev för Statens kulturråd, som beslutades
den 17 december 2015, gett Statens kulturråd i uppdrag att verka för fler
fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet. Statens kulturråd ska även främja uppmärksamhet kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige
ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska
genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i
det civila samhället samt med kommuner och landsting. Genom
uppdraget anser regeringen att riksdagens tillkännagivande är tillgodosett.
15. Rskr. 2014/15:241
Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund
Mot. 2014/15:1903, 2014/15:2358, bet. 2014/15:KrU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om att underlätta för det civila samhällets organisationer*: Den
1 april 2015 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till Utredningen för
ett stärkt civilsamhälle (U2014:04, dir. 2015:38). Utredaren fick därmed i
uppdrag att även föreslå hur det civila samhällets villkor kan stärkas så
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att dess roll i demokratin kan värnas och utvecklas samt föreslå åtgärder
från det offentliga för att det civila samhällets organisationer i större
omfattning ska nå ut till delar av befolkningen som står utanför det civila
samhällets organisationer och inom sina organisationer engagera en
större mångfald människor. Utredaren har redovisat uppdraget den
25 februari 2016. Betänkandet kommer att remissbehandlas.
Riksmötet 2015/16
16. Rskr. 2015/16:10
Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 oktober 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 602−604).
17. Rskr. 2015/16:12
Några ändringar i radio- och tv-lagen
Prop. 2014/15:118, bet. 2015/16:KU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändringar i radio- och tv-lagen: Den 12 november 2015
utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 662).
Mom. 2 om ändringar i tillämpningslagen och upphovsrättslagen: Den
12 november 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit
(SFS 661 och 663).
18. Rskr. 2015/16:54
Ändringar i kulturmiljölagen
Prop. 2015/16:6, bet. 2015/16:KrU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 december 2015 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 851 och 852).
19. Rskr. 2015/16:56
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:AU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Anslag inom utgiftsområde 13, Anslagen för 2016, a): Den 10 december
2015 respektive den 17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för anslagen 2:1 Diskrimineringsombudsmannen respektive 2:2
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
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20. Rskr. 2015/16:62
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:KU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om målen för utgiftsområde 1: Regeringen kommer fortsättningsvis i arbetet med demokratipolitiken och politiken för mänskliga
rättigheter att utgå från de av riksdagen godkända målen. Riksdagens
beslut föranleder inga särskilda regeringsbeslut.
Mom. 2 om anslag m.m. för 2016 inom utgiftsområde 1
c) ändring i radio- och tv-lagen: Den 3 december 2015 utfärdade
regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 808).
d) ändring i lagen om ändring i radio- och tv-lagen: Den 3 december
2015 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 809).
e) om finansiering av stöd till politiska partier: Den 10 december 2015
beslutade regeringen om anslaget 6:6 Stöd till politiska partier.
f) finansiering av ett nytt utvecklingsstöd på medieområdet:
Regeringen har den 10 december 2015 beslutat om regleringsbrev för
budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv. Enligt
regleringsbrevet får beställningsbemyndigandet endast användas efter
beslut av regeringen. Nytt utvecklingsstöd på medieområdet notifierades
i december 2015 till Europeiska kommissionen, vars godkännande krävs
innan regeringen kan utfärda förordning om utvecklingsstödet.
g) avskaffande av det särskilda extrastödet för storstadstidningar:
Efter Europeiska kommissionens godkännande beslutade regeringen den
10 december 2015 om förordning om ändring i presstödsförordningen
(1990:524) (SFS 937). Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2016.
Det avskaffade särskilda extrastödet för storstadstidningar tillämpas dock
från den 1 januari 2017.
h) förändrad stödtrappa för hög- och medelfrekventa dagstidningar:
Efter Europeiska kommissionens godkännande beslutade regeringen den
10 december 2015 om förordning om ändring i presstödsförordningen
(1990:524) (SFS 937). Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2016.
i) förändrad stödtrappa för lågfrekventa dagstidningar: Efter Europeiska kommissionens godkännande beslutade regeringen den
10 december 2015 om förordning om ändring i presstödsförordningen
(1990:524) (SFS:937). Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2016.
n) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 10 december
2015 beslutade regeringen regleringsbrev för anslagen 3:1 Sametinget,
6:5 Valmyndigheten, 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, 7:2
Åtgärder för den nationella minoriteten romer, och 8:1 Presstöd samt 8:2
Myndigheten för press, radio och tv. Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati.
Följande delmoment är inte slutbehandlat: Mom. 2 f.
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21. Rskr. 2015/16:85
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2015/16/:1, bet. 2015/16:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom.1 om anslag inom utgiftsområde 17:
a) Anslagen för 2016: Den 10 och 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för samtliga anslag.
b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden:
1. För anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling
samt internationellt kulturutbyte och samarbete: Den 17 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för Statens kulturråd för anslaget 1:2
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete.
2. För anslaget 1:3 Skapande skola: Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev för Statens kulturråd för anslaget 1:3 Skapande
skola.
3. För anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler. Den
10 december beslutade regeringen regleringsbrev för Boverket för
anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler.
4. För anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet: Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för Statens
kulturråd för anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet.
5. För anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål:
Den 17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för Statens
kulturråd för anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål.
6. För anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter: Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för Statens
kulturråd för anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.
7. För anslaget 4:4 Bidrag till bild- och formområdet: Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för Statens
kulturråd för anslaget 4:4 Bidrag till bild- och formområdet
8. För anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer: Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för Konstnärsnämnden för anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer.
9. För anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård: Den 17 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev för Riksantikvarieämbetet för
ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård.
11. För anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler: Den
10 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev för Boverket
beträffande anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler.
12. För anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering: Den
10 december beslutade regeringen regleringsbrev för Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor beträffande anslaget 13:3 Bidrag för
kvinnors organisering.
13. För anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer:
Den 10 december beslutade regeringen regleringsbrev för Riksdags-
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kvinnoorganisationer.
Mom. 2 om medelstilldelning för 2016 till SR, SVT och UR: Den
10 december 2015 beslutade regeringen anslagsvillkor för SR, SVT och
UR.
Mom. 3 om medelstilldelning för 2016 till Myndigheten för press,
radio och tv: Den 10 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev
för Myndigheten för press, radio och tv.
Mom. 4 om Konstnärsnämndens namn och organisation: Den fortsatta
hanteringen av namn på och intern organisation för den verksamhet som
bedrivs av Konstnärsnämnden bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 5 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Ärendet bereds
inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 4 och 5.
22. Rskr. 2015/16:94
Extra ändringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:47, bet. 2015/16:FiU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade och nya anslag för
Utgiftsområde 17, Kultur, medier, trossamfund och fritid: Den 11 december 2015 beslutade regeringen om de anvisade anslagen 13:6 Insatser för
den ideella sektorn och 13:1 Stöd till idrotten.

2.11

Arbetsmarknadsdepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 2004/05
1. Rskr. 2004/05:181
Arbetslöshetsförsäkringen
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:AU4
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 37), 2006/07:75
(p. A 5), 2007/08:75 (p. A 2), 2008/09:75 (p. A 2), 2009/10:75
(p. A 1), 2010/11:75 (p. A 1), 2011/12:75 (p. A 1), 2012/13:75
(p. A 1), 2013/14:75 (p. A 1) och 2014/15:75 (p. A 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om a-kassa vid förtroendeuppdrag*: Tillkännagivandet innebär
att riksdagen gett regeringen i uppdrag att närmare överväga frågan om
ersättningsrätt m.m. för personer med förtroendeuppdrag. Den
22 december 2010 tillsatte regeringen en utredning om förtroendevaldas
ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (dir. 2010:131). Utredningen
överlämnade i juni 2011 betänkandet Större ekonomisk trygghet för
förtroendevalda (SOU 2011:54) som remissbehandlades under hösten
2011. Betänkandet tog bl.a., utöver frågan om förtroendevaldas rätt till
ersättning, upp frågor som berörde deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat med anledning av riksdagens tillkännagivande
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om arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa (bet. 2010:11/AU9, se
nedan p. A 4 rskr. 2010/11:279) beslutade regeringen den 13 september
2012 tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04). I tilläggsuppdraget
ingick även att se över frågan om a-kassa vid förtroendeuppdrag.
Kommittén överlämnade i september 2013 delbetänkandet Pensionärers
och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU
2013:64) som remissbehandlades under våren 2014. Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 att den avser att se över delar av
arbetslöshetsförsäkringen. Mom. 7 kommer att omfattas av detta arbete.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan. Momentet är
således inte slutbehandlat.
Riksmötet 2005/06
2. Rskr. 2005/06:174
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:AU3
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. A 10), 2007/08:75
(p. A 5), 2008/09:75 (p. A 5), 2009/10:75 (p. A 2), 2010/11:75
(p. A 2), 2011/12:75 (p. A 2), 2012/13:75 (p. A 2), 2013/14:75 (p. A 2)
och 2014/15:75 (p. A 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om ratificering av ILO:s konvention nr 94*: Regeringen
meddelade i budgetpropositionen för 2015 sin avsikt att ratificera ILO:s
konvention nr 94 och aviserade att ett arbete kommer att påbörjas i detta
syfte. Regeringen beslutade den 22 december 2014 kommittédirektiv om
upphandling och villkor enligt kollektivavtal (dir. 2014:162). I direktiven
angavs att regeringen avsåg att återkomma med ytterligare direktiv till
utredningen att analysera och lämna förslag som skulle säkerställa att
åtgärder så långt det är möjligt vidtas i enlighet med riksdagens tillkännagivanden angående ILO:s konvention nr 94 och arbetsmiljöhänsyn
vid offentlig upphandling (bet. 2005/06:AU3 och rskr. 2005/06:174 samt
bet. 2010/11:AU3 och rskr. 2010/11:187). Den 20 augusti 2015 beslutade
regeringen tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2015:90). Enligt
tilläggsdirektiven ska utredaren bl.a. analysera de unionsrättsliga förutsättningarna för Sverige att ratificera ILO:s konvention nr 94 om
arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Om konventionen bedöms kunna
ratificeras, ska utredaren även föreslå hur bestämmelserna i de nya
kommande upphandlingslagarna ska anpassas till konventionen. Oavsett
om Sverige kan ratificera konventionen ska utredaren vidare analysera
bl.a. vilket unionsrättsligt utrymme det finns för att så långt som möjligt
anpassa upphandlingslagarna till konventionen. Uppdraget redovisades
den 1 mars 2016. Momentet är således inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2009/10
3. Rskr. 2009/10:275
Trygghetssystem för företagare – arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:AU13
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. A 7), 2011/12:75
(p. A 3), 2012/13:75 (p. A 3), 2013/14:75 (p. A 3) och 2014/15:75 (p. A
3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om uppdragstagare och arbetslöshetsförsäkringen*: Den
2 december 2010 tillsatte regeringen en utredning om uppdragstagares
rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen (dir. 2010:128). Utredningen överlämnade den 16 juni 2011 betänkandet Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52) som remissbehandlades under hösten
2011. Betänkandet tog bl.a. upp frågan i vad mån en uppdragstagare ska
betraktas som arbetstagare eller företagare. Frågan är komplicerad och
innehåller förslag som innebär en förändring av företagarbegreppet.
Regeringen lämnade tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) till Parlamentariska
socialförsäkringsutredningen (S 2010:04) den 13 september 2012 med
uppdrag att se över bl.a. denna fråga. Uppdraget redovisades den 2 mars
2015 i betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21).
Betänkandet har därefter remissbehandlats. Regeringen aviserade i
budgetpropositionen för 2016 att man avsåg att se över delar av arbetslöshetsförsäkringen. Mom. 2 kommer att ingå i detta arbete. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen i frågan. Momentet är således inte
slutbehandlat.
Riksmötet 2010/11
4. Rskr. 2010/11:279
Arbetslöshetsförsäkringen
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU9
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. A 10), 2012/13:75
(p. A 6), 2013/14:75 (p. A 6) och 2014/15:75 (p. A 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om allmänna villkor för ersättning i arbetslöshetsförsäkringen*:
Tidigare fanns en bestämmelse i arbetslöshetsförsäkringen som innebar
att en arbetssökande kunde begränsa sitt arbetssökande yrkesmässigt och
geografiskt under de 100 första ersättningsdagarna i en ersättningsperiod
(den s.k. 100-dagarsregeln). Regeln infördes 2001 för att senare
avskaffas 2007. Riksdagens beslut i denna del innebär att riksdagen har
gett regeringen tillkänna att regeringen bör återkomma till riksdagen med
ett lagförslag som innebär ett återinförande av 100-dagarsregeln. En
sådan förändring skulle kunna påverka tiden i arbetslöshet och därmed
också kostnaderna för försäkringen och bör analyseras noga. Frågan
måste också analyseras mot bakgrund av förslagen i regeringens
proposition Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. (prop.
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2012/13:12) som också innehåller förslag som kan påverka den enskildes
sökaktivitet och tid i arbetslöshet. Frågan har därutöver vissa kopplingar
till frågan om arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa (se nedan
mom. 6). Mot bl.a. denna bakgrund beslutade regeringen den
13 september 2012 tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) till Kommittén om
hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) med
uppdrag att bl.a. utreda denna fråga. Uppdraget redovisades den 2 mars
2015 i betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21).
Betänkandet har därefter remissbehandlats. Regeringen aviserade i
budgetpropositionen för 2016 att den avser att se över delar av
arbetslöshetsförsäkringen. Mom. 4 kommer att omfattas av denna
översyn. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan.
Momentet är således inte slutbehandlat.
Mom. 6 om arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa*: Det nuvarande regelverket för deltidsarbetslösa tillkom 2008. De förändringar
som föreslås måste analyseras noga eftersom de kan få stora ekonomiska
konsekvenser. Frågan har också kopplingar till frågan om förtroendevaldas rätt till arbetslöshetsersättning (se p. A 1 rskr. 2004/05:181) och
frågan om arbetslösa ska ha rätt att begränsa sitt arbetssökande under de
första 100 dagarna (se ovan angående mom. 4). Det ingick därför i ovan
nämnda tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) till Kommittén om hållbara
försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Uppdraget redovisades den
2 mars 2015 i betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU
2015:21). Betänkandet remissbehandlades därefter. Regeringen aviserade
i budgetpropositionen för 2016 att den avser att se över delar av
arbetslöshetsförsäkringen. Mom. 6 kommer att omfattas av detta arbete.
Regeringen avser därför att återkomma till riksdagen i frågan. Momentet
är således inte slutbehandlat.
5. Rskr. 2010/11:299
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU10
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. A 12), 2012/13:75 (p. A 7),
2013/14:75 (p. A 7) och 2014/15:75 (p. A 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om utredning om lex Laval*: Enligt riksdagens tillkännagivande
ska regeringen skyndsamt tillsätta en utredning med uppdrag att senast
den 1 september 2012 överväga vilka lagändringar som krävs för att
värna den svenska modellen i ett internationellt perspektiv och därefter
återkomma till riksdagen med lagförslag. Regeringen beslutade den
27 september 2012 om kommittédirektiven Utstationering på svensk
arbetsmarknad (dir. 2012:92). Den parlamentariska Utstationeringskommittén (A 2012:03) skulle utvärdera de ändringar som gjordes i
lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval,
med anledning av Lavaldomen. Till uppdraget hörde att göra en
kartläggning av utstationeringssituationen i Sverige. Med den som utgångspunkt skulle kommittén bl.a. utvärdera om tillämpningen av lex
Laval fungerar så att skyddet för utstationerade arbetstagares grundläggande arbets- och anställningsvillkor kan säkerställas och överväga

vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett Skr. 2015/16:75
internationellt perspektiv. Regeringen beslutade den 5 juni 2014 och den
27 november 2014 tilläggsdirektiv (dir. 2014:82) respektive tilläggsdirektiv (dir. 2014:149) som slutligt innebar att kommittén fick ett
utvidgat uppdrag att överväga vilka lagändringar och eventuella andra
åtgärder som krävs för att stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer och utarbeta nödvändiga författningsförslag.
Utstationeringskommittén överlämnade sitt betänkande Översyn av lex
Laval (SOU 2015:83) den 30 september 2015. Betänkandet har
remitterats. Remisstiden löpte ut den 4 februari 2016 (jfr p. SB 1 rskr.
2013/14:256). Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 6 om ratificering av ILO-konvention 94*: Regeringen hänvisar
till redogörelsen och de åtgärder som redovisas under p. A 2 rskr.
2005/06:174. Momentet är således inte slutbehandlat.
Riksmötet 2011/12
6. Rskr. 2011/12:176
Vissa arbetsrättsliga frågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:AU9
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. A 10), 2013/14:75 (p. A 9) och
2014/15:75 (p. A 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om solidariskt entreprenörsansvar*: Enligt tillkännagivandet
ska regeringen återkomma till riksdagen i syfte att säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i utstationeringssituationer. I
maj 2014 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om
tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i
samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning
(EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystem för den inre marknaden (IMI-förordningen), nedan kallat
tillämpningsdirektivet. Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser om en
skyldighet för medlemsstaterna att införa ett entreprenörsansvar i
utstationeringssituationer inom byggsektorn. Den 5 juni 2014 beslutade
regeringen i tilläggsdirektiv (dir. 2014:82) att Utstationeringskommittén
(A 2012:03) skulle lämna de författningsförslag som behövdes för att
anpassa svensk rätt till tillämpningsdirektivet när det gällde införandet av
ett entreprenörsansvar. Den 27 november 2014 beslutade regeringen i
tilläggsdirektiv (dir. 2014:150) att flytta det uppdraget till Utredningen
om nya utstationeringsregler (A 2014:04) och förtydligade att utredningen skulle föreslå ett entreprenörsansvar inom byggsektorn och även
överväga i vilka övriga sektorer det kan finnas ett behov av ett sådant
ansvar och utarbeta nödvändiga författningsförslag. Utredningen om nya
utstationeringsregler överlämnade sitt slutbetänkande Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del II (SOU 2015:38) den
31 mars 2015. Betänkandet har remitterats. Arbete med att genomföra
tillämpningsdirektivet i svensk rätt, inklusive ett entreprenörsansvar,
pågår inom Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2012/13
7. Rskr. 2012/13:53
Lag om uthyrning av arbetstagare m.m.
Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. A 17), 2013/14:75 (p. A 11)
och 2014/15:75 (p. A 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om socialt protokoll*: Enligt riksdagens tillkännagivande bör
Sverige kräva att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll,
som tydliggör att grundläggande fackliga rättigheter såsom den fria
förhandlings- och konflikträtten och rätten att fritt teckna kollektivavtal
gäller inom EU och att dessa inte underordnas EU:s ekonomiska friheter.
Anställda ska bl.a. ha rätt att vidta sympatiåtgärder för löntagare i ett
annat land. I tillkännagivandet anges att en sådan femte frihet bör gälla
inom hela EU och komplettera dagens fyra friheter på den inre marknaden.
Statsminister Stefan Löfven uttalade i regeringsförklaringen den
15 september 2015 att lika lön för likvärdigt arbete enligt lagar och avtal
i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa, och att flera
länder nu på svenskt initiativ driver på för att den fria rörligheten inte ska
kunna användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal.
Regeringen har vidare i budgetpropositionen för 2016 uttalat att
Sverige ska vara en konstruktiv medlem av EU och att frågor om ordning
och reda på arbetsmarknaden är av särskilt intresse. Det anges vidare att
principen bör vara lika lön för lika arbete enligt lagar och kollektivavtal i
arbetslandet, med respekt för den fria rörligheten. I budgetpropositionen
anges att regeringen har påbörjat ett påverkansarbete som syftar till en
revidering av utstationeringsdirektivet. Detta påverkansarbete är ett led i
regeringens arbete för att stärka grundläggande rättigheter och
kollektivavtalens ställning på EU-nivå.
EU-kommissionen har i sitt arbetsprogram för 2016 meddelat att man
avser att presentera ett paket för arbetskraftens rörlighet, som bl.a. ska
innehålla riktad revidering av utstationeringsdirektivet. Regeringens
målsättning är att utländska arbetstagare så långt som möjligt ska
likabehandlas med inhemsk arbetskraft, särskilt vad avser grundläggande
arbets- och anställningsvillkor inom ramen för utstationeringsdirektivets
område, med respekt för den fria rörligheten. Momentet är inte slutbehandlat.

Nyare riksmöten
Riksmötet 2013/14
8. Rskr. 2013/14:133
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:AU2
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. A 22) och 2014/15:75 (p. A 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 10 om insatser med anledning av FunkA-utredningens förslag*: Skr. 2015/16:75
Enligt riksdagens tillkännagivande bör regeringen skyndsamt återkomma
med förslag som tar sin utgångspunkt i FunkA-utredningens förslag.
Regeringen har i delar genomfört förändringar i linje med utredningen.
Förordningen (2007:1364) om Arbetsförmedlingens samarbete med
kommuner om arbetsmarknadspolitiska program har genom beslut den
25 juni 2015 upphävts för att öka möjligheterna till samarbete (SFS 505).
Regeringen har också genom beslut den 12 mars 2015 möjliggjort längre
studietid för studier vid folkhögskola för ungdomar med funktionsnedsättning genom ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program (SFS 149). Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 att man avser att se över de nuvarande lönestöden
för personer med funktionsnedsättning i syfte att förtydliga regelverket
och förstärka insatserna. Momentet är således inte slutbehandlat.
9. Rskr. 2013/14:183
Arbetsmiljö
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2013/14:AU5
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. A 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om nollvision för dödsolyckor*: Enligt riksdagens tillkännagivande bör regeringen ta initiativ till att i dialog med arbetsmarknadens
parter utforma en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Utskottet
konstaterar att sedan Sverige införde en nollvision för dödsfall i trafiken
har antalet dödsolyckor minskat kraftigt. Det måste enligt utskottets
mening vara lika viktigt att skydda medborgarnas liv när de befinner sig
på jobbet som när de befinner sig i trafiken. Regeringen har i
vårändringsbudgeten för 2015 och budgetpropositionen för 2016 tillfört
resurser inom arbetsmiljöområdet. Totalt satsas 100 miljoner kronor per
år under mandatperioden. Inom Regeringskansliet har även arbetet med
att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken genomförts i samråd
med arbetsmarknadens parter. Regeringens skrivelse En arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016−2020 (skr. 2015/16:80)
beslutades den 21 januari 2016 och innehåller som ett satsningsområde
en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande av arbetsolyckor.
Regeringens strategi för arbetsmiljöpolitiken innehåller både konkreta
uppdrag och pekar ut en riktning för insatser under de närmaste fem åren.
För att upprätthålla och fördjupa trepartsarbetet skapar regeringen ett
dialogforum för att löpande diskutera pågående, planerade eller framtida
åtgärder som uppföljning av strategin. Momentet är således slutbehandlat.
Mom. 7 om insatser i syfte att minska arbetsrelaterade dödsfall*:
Enligt riksdagens tillkännagivande måste regeringen satsa mer på
forskning, utbildning och tillsyn i syfte att minimera arbetsrelaterade
dödsfall. Utskottet konstaterar att det utöver de som dör i arbetsolyckor
finns ett stort antal andra dödsfall som är arbetsrelaterade. Regeringen
har i vårändringsbudgeten för 2015 och budgetpropositionen för 2016
tillfört resurser inom arbetsmiljöområdet. Totalt satsas 100 miljoner
kronor per år under mandatperioden. Inom Regeringskansliet har även
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arbetet med att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken genomförts
i samråd med arbetsmarknadens parter. Regeringens skrivelse En
arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016−2020 (skr.
2015/16:80) beslutades den 21 januari 2016 och innehåller som ett
satsningsområde ett hållbart arbetsliv. Regeringens strategi för
arbetsmiljöpolitiken innehåller både konkreta uppdrag och pekar ut en
riktning för insatser under de närmaste fem åren. För att upprätthålla och
fördjupa trepartsarbetet skapar regeringen ett dialogforum för att löpande
diskutera pågående, planerade eller framtida åtgärder som uppföljning av
strategin. Momentet är således slutbehandlat.
Mom. 8 om rapportering och registrering av tillbud och olyckor*:
Enligt riksdagens tillkännagivande bör regeringen ta initiativ till att alla
tillbud och olyckor som sker på svensk arbetsmarknad ska rapporteras till
Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera
dessa. Utskottet pekar bl.a. på att ett aktuellt och växande problem är det
stora mörkertal som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar
utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte
anmäls eller registreras. Regeringskansliet har under hösten 2014 fört en
dialog med Arbetsmiljöverket i syfte att inhämta expertmyndighetens
bedömning av rådande läge och de problemställningar som lyfts i
tillkännagivandet. Arbetsmiljöverket har den 27 februari 2015 kommit in
med en övergripande rapport, AS/2015/009902. Frågeställningarna har
sedan behandlats inom ramen för arbetet med den nya strategin för
arbetsmiljöpolitiken (skr. 2015/16:80). Momentet är således slutbehandlat.
Mom. 11 om kränkande särbehandling i arbetslivet*: Enligt riksdagens tillkännagivande bör regeringen återkomma med förslag om hur
mobbing och trakasserier i arbetslivet ska minska. Utskottet konstaterar
att trakasserier i arbetslivet förutom det personliga lidandet för dem som
drabbas kostar samhället mångmiljardbelopp varje år i form av bl.a.
uteblivna inkomster, sjukersättningar och vårdkostnader. Den
22 september 2015 beslutade Arbetsmiljöverket om föreskrifter för
organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4, som träder i kraft den
31 mars 2016. Regeringen har stor tilltro till det nya regelverket. Det har
en klar ambition att vara ett verktyg för att förebygga sociala och
organisatoriska arbetsmiljörisker och att tydliggöra ansvaret för dessa
frågor. Regelverket får tyngd av att vara resultatet av en lång process och
att det inför ikraftträdandet finns en ambitiös strategi för att göra dess
innehåll känt. Det kommer att innebära en ny nivå att arbeta utifrån för
arbetsgivare, arbetstagare, parter och tillsynsmyndigheten vad gäller
organisatoriskt och socialt orsakad belastning i arbetslivet. Arbetsmiljöverkets tillsyn av de nya föreskrifterna, tillsammans med myndighetens
vägledning och de utbildningsinsatser som finns kopplade till lanseringen
av regelverket, ger bättre förutsättningar än tidigare för att minska
kränkande särbehandling och mobbning. Regeringen har i vårändringsbudgeten för 2015 och budgetpropositionen för 2016 tillfört resurser
inom arbetsmiljöområdet. Totalt satsas 100 miljoner kronor per år under
mandatperioden. Inom Regeringskansliet har även arbetet med att ta fram
en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken genomförts i samråd med
arbetsmarknadens parter. Regeringens skrivelse En arbetsmiljöstrategi
för det moderna arbetslivet 2016−2020 (skr. 2015/16:80) innehåller som

ett satsningsområde psykosocial arbetsmiljö. Regeringens strategi för Skr. 2015/16:75
arbetsmiljöpolitiken innehåller både konkreta uppdrag och pekar ut en
riktning för insatser under de närmaste fem åren. För att upprätthålla och
fördjupa trepartsarbetet skapar regeringen ett dialogforum för att löpande
diskutera pågående, planerade eller framtida åtgärder som uppföljning av
strategin. Ett exempel på en fråga som kan vara lämpad för forumet är
hur arbetsgivare kan erbjuda kompetent ledarskap och ett förebyggande
arbetsmiljöarbete för att ingen ska behöva bli utsatt för kränkande
särbehandling eller mobbning på sin arbetsplats. Momentet är således
slutbehandlat.
Mom. 18 om arbetsmiljöforskning*: Tillkännagivandet kommer att
beredas inom ramen för kommande forskningsproposition som beräknas
läggas fram under hösten 2016. Ärendet bereds. Momentet är således
inte slutbehandlat.
10. Rskr. 2013/14:368
Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.
Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. A 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om samhällsorientering för fler nyanlända*: Enligt riksdagens
tillkännagivande bör regeringen återkomma till riksdagen med ett förslag
till utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen, för såväl yngre som
äldre nyanlända som har behov av samhällsinformation. Med anledning
av den rådande flyktingsituationen bedrivs inom Regeringskansliet ett
arbete på bred front med att se över stora delar av regelverket som rör
mottagandet av asylsökande och nyanlända. Samhällsorientering är en
del av detta regelverk. Frågan bereds således fortfarande. Skrivelsen är
inte slutbehandlad.
Riksmötet 2014/15
11. Rskr. 2014/15:61
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:AU1
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. A 17).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet när det gäller delmoment a):
Yrkande 19 om att göra etableringslotsarna till en behovsprövad
insats. Regeringen lämnade den 1 oktober 2015 propositionen Avskaffande av systemet med etableringslotsar (prop. 2015/16:30). I
propositionen föreslogs bl.a. att det inte behövs någon särskild insats som
ersätter tjänsten etableringslots då systemet med etableringslotsar
avskaffas. Riksdagen har sedermera bifallit propositionen. Den 3 december 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 849). Jfr
p. A 21 rskr. 2015/16:57 nedan.
Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
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12. Rskr. 2014/15:89
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:AU2
Tidigare redovisad, se skr. 2014/15:75 (p. A 18).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv när det gäller delmoment a):
Yrkande 6 om att förenkla reglerna i det arbetsmarknadspolitiska
regelverket för att effektivisera och på sikt minska kostnaderna:
Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att förenkla reglerna i det
arbetsmarknadspolitiska regelverket, genom bl.a. ändringar i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (SFS
506), förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga (SFS 507),
förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program (SFS 508
och 947), förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
(SFS 511 och 949), förordningen (2007:813) om jobbgaranti för
ungdomar (SFS 512 och 950), förordningen (2006:1481) om stöd för
nystartsjobb (SFS 41, 510 och 948) samt förordningen (2013:1157) om
stöd för yrkesintroduktionsanställningar (SFS 513). Detta har skett
genom beslut den 26 januari 2015 (SFS 41), den 25 juni 2015 (SFS
507−508 och 510−513), samt den 17 december 2015 (SFS 947−950).
Yrkandet är därmed slutbehandlat.
Yrkande 9 om att ge unga som saknar en grundläggande
högskolebehörighet eller gymnasieexamen och som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet att delta i
studiemotiverande kurser vid en folkhögskola i upp till fem månader.
Den 12 mars 2015 beslutade regeringen om ändring i förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för att tillmötesgå
yrkandet (SFS 149). Yrkandet är därmed slutbehandlat.
Yrkande 10 om att göra det möjligt för personer som övergår från
jobb- och utvecklingsgarantin till reguljära studier, i syfte att fullfölja
grund och/eller gymnasiestudier, att efter avslutande studier återinträda
i jobb- och utvecklingsgarantin, med samma ersättningsnivå på
aktivitetsstödet som tidigare. Regeringen beslutade den 1 april 2015 om
ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin för
att tillmötesgå yrkandet (SFS 207). Yrkandet är därmed slutbehandlat.
Yrkande 14 om att höra parterna och invänta EU-kommissionens
prövning innan en 90-dagarsgaranti med traineetjänster införs som en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den 25 juni 2015 beslutade regeringen
förordningen (2015:503) om särskilt anställningsstöd. Samtidigt
upphävdes förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. Ändringen
innebar att särskilt anställningsstöd i form av traineejobb inom
välfärdssektorn respektive inom bristyrkesområden infördes med
ikraftträdandedatum den 3 augusti 2015. I linje med vad regeringen
angav i vårpropositionen för 2015 fördes en dialog med representanter
för kommunsektorn samt även med parterna. Som angavs i
budgetpropositionen för 2016 påbörjade regeringen även en notifieringsprocess avseende traineejobben. Efter dialog med Europeiska kommis-

sionen kring statsstödsregelverket valde regeringen att återkalla Skr. 2015/16:75
notifieringen av traineejobb inom välfärdssektorn eftersom insatsen har
konstruerats så att det säkerställts att den inte riktar sig mot ekonomisk
verksamhet. Regeringen har vidare anmält traineejobb inom bristyrkesområden till kommissionen. Yrkandet är därmed slutbehandlat.
Yrkande 17 om att återinföra arbetsträning och förstärkt arbetsträning
som insatser inom jobbgarantin för ungdomar. Den 12 mars 2015
beslutade regeringen om ändring i förordningen (2007:813) om
jobbgaranti för ungdomar för att tillmötesgå yrkandet (SFS 148).
Yrkandet är därmed slutbehandlat.
c) 1. Bemyndigande att efterge Danmarks och Norges skulder avseende
återbetalning av utgifter för arbetslöshetsersättning. Regeringen ingick
den 21 april 2015 bilaterala avtal med Danmark respektive Norge om att
efterge respektive lands skulder. Delmomentet är således slutbehandlat.
Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
13. Rskr. 2014/15:100
Översynen av Arbetsförmedlingen
Utskottsinitiativ, bet. 2014/15:AU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om översynen av Arbetsförmedlingen*: Enligt riksdagens tillkännagivande bör regeringen återuppta arbetet med översynen av Arbetsförmedlingen senast den 15 april 2015 och enligt tidigare beslutade
direktiv.
Tillkännagivandet hör samman med tillkännagivandet i riksdagsskrivelse 2014/15:249 (p. A 17) och hanteras i ett sammanhang. Beredning pågår i Regeringskansliet med avsikten att en ny utredning ska
tillsättas före sommaren 2016. Momentet är således inte slutbehandlat.
14. Rskr. 2014/15:142
Arbetsmarknadspolitik
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2014/15:AU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om utökat stöd till start av näringsverksamhet*: Enligt riksdagens tillkännagivande bör regeringen vidta nödvändiga åtgärder för att
även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av det arbetsmarknadspolitiska programmet stöd till start av näringsverksamhet.
Frågan om att ändra åldergränsen (från dagens huvudregel om 25 år) är
föremål för ett analysarbete och bereds i Regeringskansliet. Regeringen
har nyligen fattat beslut om ett flertal regelförändringar som syftar till att
underlätta för unga att ta sig in på arbetsmarknaden (se ovan under p. A
12 rskr. 2014/15:89).
Tillkännagivandet om åldersgränser analyseras bl.a. utifrån detta.
Momentet är således inte slutbehandlat.
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15. Rskr. 2014/15:166
Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa
Skr. 2013/14:252, bet. 2014/15:AU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 juni 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
16. Rskr. 2014/15:183
Lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Prop. 2014/15:87, bet. 2014/15:AU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 maj 2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
258). Den 17 september 2015 beslutade regeringen förordningen om
fortsatt giltighet av förordningen (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk
utvärdering (SFS 568). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
17. Rskr. 2014/15:249
Arbetsförmedlingen
Skr. 2014/15:42, bet. 2014/15:AU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om översyn av Arbetsförmedlingen*: Enligt riksdagens tillkännagivande bör regeringen snarast återuppta arbetet med att genomföra en
bred översyn av Arbetsförmedlingen.
Tillkännagivandet hör samman med tillkännagivandet i riksdagsskrivelse 2014/15:100 (p. A 13) och hanteras i ett sammanhang. Beredning pågår i Regeringskansliet med avsikten att en ny utredning ska
tillsättas före sommaren 2016. Momentet är således inte slutbehandlat.
18. Rskr. 2014/15:252
Integration
Skr. 2013/14:244, 2014/15:19,
2014/15:AU9
Skrivelsen är slutbehandlad.

2014/15:23,

2014/15:31,

bet.

Den 3 september 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
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19. Rskr. 2015/16:1

Skr. 2015/16:75

Riksrevisionens rapport om utbildningsstödet till varslade vid Volvo
Cars
Skr. 2014/15:111, bet. 2015/16:AU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 november 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
20. Rskr. 2015/16:22
Höständringsbudget för 2015
Prop. 2015/16:2, bet. 2015/16:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändrade ramar för utgiftsområde 13 och anslag 1:5. Den 26 november
2015 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende anslag 1:5 Hemutrustningslån.
Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
21. Rskr. 2015/16:57
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Prop. 2015/16:1 , bet. 2015/16:AU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Anslag inom utgiftsområde 13 när det gäller delmoment:
a) Anslagen för 2016 (delvis): Den 10 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev avseende anslagen 1:1 Integrationsåtgärder, 1:2
Kommunersättningar vid flyktingmottagande och 1:5 Hemutrustningslån.
b) Avskaffande av systemet med etableringslotsar: Den 3 december
2015 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 849). Jfr p. A
11 rskr. 2014/15:61.
c) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden slutligt p. 1 och slutligt a)
Anslagen för 2016: Den 18 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev avseende Arbetsförmedlingen.
Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
22. Rskr. 2015/16:97
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:AU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 14 när det gäller delmoment:
a) Anslagen för 2016 delvis: Den 17 december 2015 beslutade
regeringen regleringsbrev avseende Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen och Medlingsinstitutet samt anslagen 1:4 Lönebidrag
och Samhall m.m., 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,
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1:11 Bidrag till lönegarantiersättning, 2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO) och 2:5 Arbetslivspolitik inom utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv.
b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden delvis p. 3−6: Den
17 december 2015 beslutade regeringen regleringsbrev avseende Rådet
för Europeiska socialfonden i Sverige, Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering, Arbetsmiljöverket och anslaget 2:5
Arbetslivspolitik. Bemyndigande om ekonomiska åtaganden slutligt
p. 1−2 och slutligt a) Anslagen för 2016: Den 18 december 2015
beslutade regeringen regleringsbrev avseende Arbetsförmedlingen.
Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
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Ku 19
A 21
U 26
SB 6
Ju 68
Fi 68
Ku 20
M 22
Fi 69
Fi 70
Fi 71
Fi 72
Fi 73
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Ju 71
S 43
S 44
UD 15
N 68
M 25
Ju 72
Fi 78
Ku 22
Fi 79
U 29
A 22
N 69
UD 16
S 45
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M 26
Fi 80
Ju 73
UD 17
UD 18
M 27
N 70
Fi 81
Fi 82
U 30
Ju 74
Fö 13
M 28
Fi 83
Fi 84
Fi 85
Fi 86
N 71
Fi 87

JuU7
SfU1
SfU3
NU1
NU1
NU3
FiU18
FiU18
FiU18
FiU14
FiU18
AU2
TU1
UU2
SoU5
SoU1
MJU1
FiU3
JuU1
UFöU1
UFöU2
MJU12
MJU2
SkU1
SkU14
UbU1
FöU1
FöU1
FöU1
FiU17
FiU2
FiU4
FiU5
JuU24
FiU10

X

Skr. 2015/16:75

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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4
Rskr. nr

4.1

200

Utskottsindelat register
Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

Konstitutionsutskottet

2001/02
233

KU21

Ju 1

X

2004/05
153

KU14

Ju 2

X

2011/12
224

KU16

Ku 2

X

2012/13
140

KU13

Ju 12

2013/14
158
163
230

KU30
KU35
KU28

Fi 15
Ju 17
Ku 5

2014/15
56
127
156
173
174
191
195
233
235
253

KU1
KU11
KU16
KU15
KU18
KU19
KU12
KU17
KU21
KU20

Ku 7
Ju 32
Ku 10
Ju 41
Fi 41
SB 2
Ku 13
Fi 48
SB 4
SB 5

X

2015/16
12
39
59

KU2
KU8
KU1

Ku 17
Ju 67
SB 6

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

60
61
62

KU1
KU1
KU1

Ju 68
Fi 68
Ku 20

X
X

4.2

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

Skr. 2015/16:75

X

Finansutskottet

2007/08
24

FiU11

N4

X

2009/10
220

FiU35

N6

X

2010/11
57

FiU18

Fi 6

X

2012/13
287

FiU21

Fi 12

X

2013/14
56
138
316
317

FiU1
FiU5
FiU21
FiU21

Fi 13
Fi 14
Fi 20
Fö 3

X

2014/15
29
78
80
84
140
146
165
188
190
222
223
242
243
244
254
255

FiU1
FiU2
FiU2
FiU5
FiU27
FiU13
FiU30
FiU14
FiU18
FiU17
FiU31
FiU19
FiU32
FiU32
FiU20
FiU21

Fi 21
Fi 22
Ku 8
Fi 23
Fi 31
Fi 33
Fi 38
Fi 43
Fi 44
Fi 46
Fi 47
Fi 49
Fi 50
Fi 51
Fi 52
Fi 53

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

201
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Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

265

FiU28

Fi 55

X

2015/16
15
19
20
21
22
23
24
25
26
38
51
92
93
94
95
96
105
117
118
120
121
123

FiU8
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU6
FiU7
FiU1
FiU18
FiU18
FiU18
FiU14
FiU18
FiU3
FiU17
FiU2
FiU4
FiU5
FiU10

Fi 60
Fi 63
S 34
Ju 60
A 20
M 19
N 60
UD 12
Fi 64
Fi 66
Fi 67
Ju 72
Fi 78
Ku 22
Fi 79
U 29
Fi 80
Fi 83
Fi 84
Fi 85
Fi 86
Fi 87

X

4.3

202

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Skatteutskottet

2001/02
201

SkU20

Fi 1

X

2006/07
115

SkU11

Fi 4

X

2011/12
163
170

SkU17
SkU13

Fi 8
Fi 9

2012/13
77
143

SkU8
SkU14

Ju 11
Fi 10

X
X

X
X

Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

241

SkU32

Fi 11

2013/14
169
186
251

SkU20
SkU24
SkU34

Fi 17
Fi 18
Fi 19

X

2014/15
98
105
106
107
108
133
134
148
158
159
169
170
205
256

SkU11
SkU13
SkU14
SkU15
SkU21
SkU12
SkU16
SkU18
SkU22
SkU23
SkU20
SkU24
SkU27
SkU25

Fi 24
Fi 25
Fi 26
Fi 27
Fi 28
Fi 29
Fi 30
Fi 35
Fi 36
Fi 37
Fi 39
Fi 40
Fi 45
Fi 54

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2015/16
6
7
8
16
17
65
66
67
68
69
74
75
111
112

SkU2
SkU3
SkU5
SkU4
SkU6
SkU7
SkU9
SkU10
SkU11
SkU12
SkU8
SkU13
SkU1
SkU14

Fi 57
Fi 58
Fi 59
Fi 61
Fi 62
Fi 69
Fi 70
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Fi 74
Fi 75
Fi 81
Fi 82

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

Skr. 2015/16:75

X

X
X

X
X
X
X
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Rskr. nr

4.4

204

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

Justitieutskottet

2010/11
324

JuU28

Ju 8

X

2012/13
154

JuU15

Ju 14

X

2013/14
159
160
177

JuU15
JuU15
JuU18

Ju 16
Fi 16
Ju 18

2014/15
77
101
102
110
111
112
124
138
139
149
150
151
152
153
187
196
204
257
258
259
260

JuU1
JuU6
JuU9
JuU7
JuU8
JuU10
JuU18
JuU14
JuU15
JuU11
JuU12
JuU13
JuU16
JuU17
JuU23
JuU24
JuU26
JuU20
JuU21
JuU22
JuU25

Ju 22
Ju 23
Ju 24
Ju 26
Ju 27
Ju 28
Ju 31
Ju 33
Ju 34
Ju 35
Ju 36
Ju 37
Ju 38
Ju 39
Ju 45
Ju 46
Ju 47
Ju 52
Ju 53
Ju 54
Ju 55

2015/16
13
14
33
34

JuU4
JuU5
JuU6
JuU8

Ju 58
Ju 59
Ju 63
Ju 64

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

35
86
106
122

JuU9
JuU7
JuU1
JuU24

Ju 65
Ju 71
Ju 73
N 71

X

4.5
2004/05
154
155

4.6

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

X
X
X

Lagutskottet
LU8
LU8

Fi 2
Fi 3

X
X

Utrikesutskottet

2012/13
91

UU2

UD 1

X

2013/14
256

UU10

SB 1

X

2014/15
75
99
116
167
208
209
217
219
224

UU2
UU3
UU8
UU17
UU10
UU11
UU14
UU16
UU9

UD 2
UD 3
N 40
UD 4
SB 3
UD 7
UD 9
UD 10
UD 11

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2015/16
52
72
99

UU7
UU1
UU2

UD 13
UD 14
UD 16

X
X

4.7
2010/11
213
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X

Försvarsutskottet
FöU2

Ju 7

X
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Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

2012/13
196
197
223

FöU8
FöU10
FöU7

S 10
Fö 1
Fö 2

2014/15
63
103
104
119
120
132
168
197
210
251

FöU1
FöU3
FöU6
FöU5
FöU4
FöU7
FöU8
FöU9
FöU10
FöU11

Fö 4
Fö 5
Ju 25
Fö 6
Fö 7
Fö 8
Ju 40
N 53
Ju 48
Fö 10

X
X

2015/16
30
49
50
114
115
116

FöU2
FöU3
FöU3
FöU1
FöU1
FöU1

Fö 11
Fö 12
M 21
Ju 74
Fö 13
M 28

X

4.8

206

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Socialförsäkringsutskottet

2003/04
102

SfU1

S2

2005/06
90
190

SfU1
SfU8

S3
Ju 3

X

2012/13
174
277

SfU6
SfU10

S9
S 11

X
X

2014/15
46
47

SfU1
SfU2

S 16
S 17

X
X

X

X

Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

48
49
113
114
117
118
147

SfU3
SfU4
SfU6
SfU7
SfU8
SfU9
SfU10

S 18
Ju 21
S 21
Ju 29
S 23
S 24
Fi 34

X
X
X
X
X
X

2015/16
31
32
40
41
71
80
87
88

SfU5
SfU6
SfU7
SfU8
SfU4
SfU2
SfU1
SfU3

S 35
S 36
S 37
S 38
Ju 69
S 41
S 43
S 44

X
X
X
X
X
X
X
X

4.9

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

Skr. 2015/16:75

X

Socialutskottet

1997/98
289

SoU25

S1

2005/06
111
144

SoU1
SoU6

S4
S5

X
X

2010/11
203

SoU8

Ju 5

X

2011/12
122
180
201

SoU9
SoU26
SoU13

S6
Ju 9
S7

X

2012/13
161

SoU10

S8

X

2013/14
125
130

SoU1
SoU2

S 12
U9

X
X

X

X
X
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Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

196
197
326

SoU13
SoU14
SoU23

S 14
S 15
Ju 20

2014/15
71
115
125
126
155
199
200
214
215
267
268

SoU1
SoU5
SoU3
SoU4
SoU6
SoU15
SoU16
SoU13
SoU17
SoU14
SoU14

S 20
S 22
S 25
S 26
S 27
S 28
S 29
S 30
S 31
S 33
Fi 56

X
X

2015/16
42
101
102

SoU2
SoU5
SoU1

S 39
S 45
S 46

X
X
X

4.10

208

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Kulturutskottet

2009/10
140
144

KrU1
KrU1

Ku 1
Fi 5

X
X

2013/14
60
356
379

KrU3
KrU11
KrU8

Ku 4
Ku 6
U 10

X
X

2014/15
93
96
143
157
163
239
240

KrU6
KrU6
KrU4
KrU3
KrU7
KrU9
KrU11

N 38
Ku 9
Fi 32
Ku 11
Ku 12
Ku 14
S 32

X

X
X
X
X
X
X
X

Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

241

KrU11

Ku 15

2015/16
10
54
81
82
83
84
85

KrU2
KrU3
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1

Ku 16
Ku 18
S 42
Fi 77
U 28
M 24
Ku 21

4.11

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

Skr. 2015/16:75

X

X
X
X
X
X
X
X

Utbildningsutskottet

2010/11
137
170
176
206

UbU3
UbU6
UbU13
UbU7

U1
U2
U3
U4

2012/13
186

UbU6

U5

X

2013/14
27
54
104

UbU6
UbU7
UbU1

U6
U7
U8

X

2014/15
90
109
135
136
141
162
177
201
245
246
263
264

UbU1
UbU5
UbU9
UbU4
UbU3
UbU10
UbU6
UbU11
UbU7
UbU13
UbU14
UbU15

U 11
U 12
U 13
U 14
U 15
U 16
U 17
U 18
U 19
U 20
U 21
U 22

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Rskr. nr

2015/16
9
48
53
58
113

4.12

210

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

UbU3
UbU4
UbU5
UbU2
UbU1

U 23
U 24
U 25
U 26
U 30

X
X
X
X

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

X

Trafikutskottet

2004/05
178

TU7

N2

X

2005/06
308

TU5

N3

X

2012/13
119
170
259

TU2
TU9
TU18

N 16
N 17
N 18

X
X

2013/14
131
168
181
217
218
302
372
373
374
375

TU1
TU7
TU9
TU14
TU14
TU13
TU19
TU19
TU20
TU18

N 20
N 21
N 22
N 26
N 27
N 29
N 30
N 31
N 32
N 33

X

2014/15
24
25
86
123
144
145
164
194

TU2
TU3
TU1
TU5
TU7
TU8
TU9
TU11

N 34
N 35
N 37
N 42
N 45
N 46
N 48
N 52

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

206
207

TU12
TU13

N 54
N 55

2015/16
11
44
45
46
98

TU2
TU5
TU3
TU4
TU1

N 58
N 62
N 63
N 64
N 69

4.13

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

Skr. 2015/16:75

X
X

X
X
X
X
X

Miljö- och jordbruksutskottet

1999/2000
253
MJU17

N1

X

2009/10
223

MJU21

M2

X

2010/11
49
231

MJU6
MJU20

N8
N 11

X
X

2011/12
99
153
172
261

MJU1
MJU10
MJU13
MJU21

M4
N 12
N 13
N 14

X
X
X
X

2012/13
120

MJU1

M5

X

2013/14
99
122
226

MJU7
MJU1
MJU21

M6
M7
N 28

X
X
X

2014/15
87
121
130
131

MJU1
MJU3
MJU7
MJU8

M8
N 41
M9
M 10

X
X
X
X
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Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

154
181
182
202
203

MJU9
MJU10
MJU12
MJU13
MJU14

N 47
N 50
M 12
M 14
M 15

2015/16
3
47
64
103
109
110

MJU3
MJU4
MJU5
MJU1
MJU12
MJU2

M 17
N 65
M 22
M 26
M 27
N 70

4.14

212

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

Näringsutskottet

2008/09
42
176

NU8
NU11

M1
Ju 4

2009/10
162
384

NU10
NU22

N5
N7

2010/11
132
214

NU1
NU8

N9
N 10

2011/12
45

NU4

M3

X

2012/13
103

NU1

N 15

X

2013/14
103

NU1

N 19

X

2014/15
68
97
137

NU1
NU4
NU8

N 36
N 39
N 44

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

171
172
192
193
237
238

NU13
NU15
NU12
NU19
NU16
NU18

UD 5
M 11
M 13
N 51
N 56
N 57

X
X
X
X
X
X

2015/16
2
5
43
70
89
90
91

NU5
NU6
NU4
NU2
NU1
NU1
NU3

M 16
M 18
N 61
N 66
UD 15
N 68
M 25

X
X

4.15

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

Skr. 2015/16:75

X
X
X
X
X

Arbetsmarknadsutskottet

2004/05
181

AU4

A1

X

2005/06
174

AU3

A2

X

2009/10
275

AU13

A3

X

2010/11
187
279
299

AU3
AU9
AU10

Fi 7
A4
A5

X
X
X

2011/12
176

AU9

A6

X

2012/13
53
260

AU5
AU10

A7
Ku 3

X
X

2013/14
133

AU2

A8

X

213
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Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

166
183
368

AU4
AU5
AU9

S 13
A9
A 10

2014/15
60
61
89
100
142
166
183
249
252

AU1
AU1
AU2
AU6
AU5
AU7
AU10
AU11
AU9

S 19
A 11
A 12
A 13
A 14
A 15
A 16
A 17
A 18

X
X
X

2015/16
1
55
56
57
97

AU3
AU1
AU1
AU1
AU2

A 19
S 40
Ku 19
A 21
A 22

X
X
X
X
X

4.16

214

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Civilutskottet

2010/11
208

CU9

Ju 6

X

2011/12
253

CU19

Ju 10

X

2012/13
144

CU6

Ju 13

X

2013/14
143
187
188
201
212

CU11
CU10
CU10
CU20
CU25

Ju 15
N 23
N 24
Ju 19
N 25

X
X
X
X
X

Rskr. nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet. nr

Redovisas
under punkt

2014/15
122
129
178
179
180
185
186
211
212
213
261
262

CU6
CU7
CU11
CU11
CU10
CU15
CU16
CU12
CU13
CU14
CU17
CU18

Ju 30
N 43
Fi 42
Ju 42
N 49
Ju 43
Ju 44
Ju 49
Ju 50
Ju 51
Ju 56
Ju 57

2015/16
18
27
28
29
36
37
73
76
77
78
79

CU3
CU4
CU5
CU7
CU6
CU8
CU9
CU1
CU1
CU1
CU1

N 59
Fi 65
Ju 61
Ju 62
Ju 66
M 20
Ju 70
Fi 76
U 27
M 23
N 67

4.17

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

Skrivelsen är inte
slutbehandlad
(X)

Skr. 2015/16:75

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2014/15
184
216
250

UFöU3
UFöU4
UFöU5

UD 6
UD 8
Fö 9

X
X

2015/16
107
108

UFöU1
UFöU2

UD 17
UD 18

X
X

X
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5

Regelbeståndet 2015

Författningar kan delas in i grundförfattningar och ändringsförfattningar.
En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts i kraft eller upphävs.
Andra författningar är grundförfattningar. Antalet gällande grundförfattningar per den 1 mars 2016 är 4 118. Av dessa är 1 428 lagar. Motsvarande siffror per den 1 mars 2015 var 4 033, varav 1 396 lagar.
Under 2015 har EU-direktiv genomförts i 66 ändringsförfattningar (37
lagar och 29 förordningar) och 1 ny grundförfattning (1 förordning)
enligt de nothänvisningar som finns i ingressen till varje författning som
genomför EU-direktiv. Elektronisk tillgång till EU-rätten finns framför
allt i databasen EUR-Lex (http://eurlex.europa.eu/sv/index.htm). EUdomstolen lägger också ut sina utslag och EU-fördragen på sin egen
webbplats http://curia.europa.eu.

Regelbeståndet i SFS under perioden 2006–2016
4500
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Antalet kungjorda grund- och ändringsförfattningar i SFS under år 2015
var 1 074. Av dessa författningar var 149 grundförfattningar (39 lagar
och 110 förordningar m.m.). Den siffran kan jämföras med 1 589 under
år 2014, 1 178 under år 2013 och 1 001 under år 2012.
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Fördelningen av författningar i SFS
per departement den 31 december 2015
Departement

Antal författningar

Lagar

Förordningar Övrigt

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Övriga
Totalt

10
897
154
95
480
927
214
248
593
126
122
230
4096

1
450
34
24
119
434
22
64
191
27
50
0
1416

9
410
97
70
351
482
188
183
392
99
72
4
2357

0
37
23
1
10
11
4
1
10
0
0
226
323

217

Skr. 2015/16:75

Regelbeståndet hos myndigheterna 2005–2015
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Antalet rubriker i myndigheternas regelförteckningar den 31 december
2015 har beräknats till ca 8 200. Det innebär ett oförändrat antal regelrubriker jämfört med året innan. Uppgifterna i myndigheternas regelförteckningar är emellertid något osäkra.

Ungefärligt antal regelrubriker
per departements ansvarsområde
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Området

Antal titlar
(avrundade hundratal)

Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Summa

600
100
100
800
1800
2100
300
2200
100
100
8 200

Skr. 2015/16:75

Statsrådsberedningen
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 2016
Närvarande: statsminister Löfven, ordförande, och statsråden Romson,
Y Johansson, M Johansson, Baylan, Persson, Bucht, Hultqvist, Hellmark
Knutsson, Andersson, Ygeman, A Johansson, Bolund, Kaplan, Damberg,
Bah Kuhnke, Strandhäll, Fridolin, Wikström, Hadzialic
Föredragande: statsminister Löfven

Regeringen beslutar skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen
av riksdagens skrivelser till regeringen
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