Försvarsutskottets yttrande
2015/16:FöU3y

Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen
Till konstitutionsutskottet
Den 5 april 2016 beslutade konstitutionsutskottet att ge övriga utskott tillfälle
att senast den 26 april 2016 yttra sig över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse
för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och de motioner som
kunde komma att väckas med anledning av skrivelsen i de delar de berör
respektive utskotts beredningsområde.
Försvarsutskottet har vid behandlingen koncentrerat sig på de
riksdagsskrivelser som riktats till regeringen med anledning av utskottets
betänkanden.
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Utskottets överväganden
Skrivelsen
Totalt redovisar regeringen 20 riksdagsskrivelser som riktats till regeringen
med anledning av försvarsutskottets betänkanden (s. 205–206): 1 från
2010/11, 3 från 2012/13,6 från 2014/15 och sex från 2015/16. Av dessa
redovisas 11 som slutbehandlade och nio som inte slutbehandlade.
Antalet tillkännagivanden som regeringen redovisar beredningsläget för är
sammantaget sju stycken i årets skrivelse.

Utskottets ställningstagande
Utskottet kan konstatera att regeringen antingen har vidtagit åtgärder eller
påbörjat beredning i de fall då tillkännagivanden ännu inte slutbehandlats.
Utskottet är positivt till detta.
När det gäller redovisningen av enskilda tillkännagivanden noterar
utskottet särskilt vad som anges i skrivelsen om behandlingen av
tillkännagivandet om en översyn av rekryteringen till deltidsbrandmän
(2010/11:FöU2).
Utskottet
underströk
i
sina
yttranden
till
konstitutionsutskottet såväl 2014 som 2015 vikten av att regeringen vidtar de
beredningsåtgärder som svarar mot riksdagens tillkännagivande. När det gäller
deltidsbrandmännen har regeringen ändrat sin bedömning om att momentet
skulle vara slutbehandlat. Utskottet välkomnar att regeringen avser att vidta
ytterligare åtgärder och att regeringen vid beredningen av frågor om
arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet kan beakta vad utskottet anfört
om rekrytering av deltidsbrandmän.
På samma sätt som utskottet framhöll att regeringens åtgärder bör svara mot
riksdagens tillkännagivande i ovanstående fråga framhöll utskottet även att
regeringens åtgärder när det gäller tillkännagivandet om förbättrad styrning
och uppföljning av Försvarsmaktens stöd till samhället bör svara mot
riksdagens krav i dess helhet (bet. 2011/12:FöU2). Utskottet såg förra året
positivt på att regeringen redovisade en förbättrad återrapportering och
uppföljning, men konstaterade att tillkännagivandet även tog sikte på
förbättrad styrning av Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser.
Regeringen bedömde frågan som slutbehandlad i förra årets skrivelse (skr.
2014/15:75 s. 47). Utskottet konstaterar att det fortfarande finns ett behov av
att komplettera tidigare redovisning med uppgifter om vilka åtgärder som
vidtagits för att förbättra styrningen inom området.
I övrigt har utskottet inget att anföra med anledning av skrivelsen.
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Stockholm den 26 april 2016
På försvarsutskottets vägnar

Allan Widman
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Allan Widman (L), Åsa Lindestam
(S), Hans Wallmark (M), Peter Jeppsson (S), Lena Asplund (M), Alexandra
Völker (S), Mikael Jansson (SD), Daniel Bäckström (C), Jakop Dalunde (MP),
Lotta Olsson (M), Paula Holmqvist (S), Roger Richtoff (SD), Stig Henriksson
(V), Mikael Oscarsson (KD), Mattias Ottosson (S) och Dag Klackenberg (M).

Tryck: Elanders, Vällingby 2016
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