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Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen fat
tat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skri
velser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regerings
beslut under tiden 1 januari–31 december 2011.
Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författ
ningar och om arbetet med regelförenkling och språkvård.
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Regeringens skrivelse med redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen
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Förord
Inledning
Sedan 1961 har regeringen lämnat redogörelser till riksdagen för vilka
åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut,
senast i skr. 2010/11:75. Redogörelsen är knuten till de skrivelser i vilka
riksdagen meddelar regeringen sina beslut. Redogörelsen tar upp samtliga
riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret som är ställda till rege
ringen, men även äldre riksdagsskrivelser som inte tidigare har rapporte
rats som slutbehandlade av regeringen har tagits med.
Utöver själva redogörelsen för riksdagsskrivelsernas behandling har re
geringen i de senaste årens skrivelser redovisat regelbeståndet och regel
registreringen.
Utformningen av redogörelsen för år 2011
Inom Regeringskansliet har det upprättats en ny redogörelse för behand
lingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Den nu sammanställda
redogörelsen avser huvudsakligen sådana åtgärder som vidtagits under
tiden 1 januari–31 december 2011. För att underlätta för riksdagsutskot
ten att vid sitt utvärderings- och uppföljningsarbete få en så aktuell bild
som möjligt har redovisningen fått omfatta även vissa regeringsbeslut
från tiden efter den egentliga redovisningsperiodens utgång. Detta förfa
rande har använts om riksdagsskrivelserna därigenom har kunnat rappor
teras 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, till
kommit eller ändrat namn och även med i övrigt bibehållen departements
organisation har ärendegrupper vid flera tillfällen flyttats mellan olika de
partements verksamhetsområden. I sådana fall redovisas riksdagsskrivel
serna 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 har material grupperats i fyra huvud
avsnitt, nämligen först de äldre riksmötena, därefter riksmötena 2009/10
och 2010/11 och sist tiden fram till juluppehållet av det nu pågående riks
mötet 2011/12. Redovisningen omfattar alla till regeringen ställda riks
dagsskrivelser fr.o.m.nr 148 från 2010/11 t.o.m. nr 113 från 2011/12.
Redovisningen omfattar dessutom de riksdagsskrivelser från tidigare
riksmöten som inte tidigare har redovisats som slutbehandlade. Vid utvär
deringen och uppföljningen av riksdagens beslut tilldrar sig regeringens
åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivanden till regeringen
ett särskilt intresse. De moment i utskottsbetänkandena som innehåller så
dana tillkännagivanden utmärks i redovisningen med en asterisk (*).
De departementsvisa avsnitten kompletteras med två register. Ett är
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kronologiskt uppställt och innehåller hänvisningar om var i redogörel
sen varje riksdagsskrivelse återfinns, uppgift om vilket riksdagsutskott
som berett ärendet och om regeringen har slutbehandlat skrivelsen eller
ej. I det andra registret, som innehåller samma sakuppgifter, är riksdags
skrivelserna grupperade efter de utskott där ärendena beretts.
Ett viktigt inslag i redogörelsen för behandlingen av riksdags
skrivelserna utgör lagstiftningsärendena och regeringens utfärdande av
lagar eller beslut om förordningar. Många av förordningarna är samtidigt
grunden för en omfattande normgivning på myndighetsnivå. Därför läm
nas i detta sammanhang en aktuell redovisning av regelbeståndet och re
gistreringen av regler.
Stort avseende fästs vid regelfrågor och konsekvenser av regler. Sedan
mitten av 1980-talet bedrivs ett omfattande arbete med att ompröva reg
ler i takt med att resultat- och målstyrningen utvecklas. Syftet med detta
arbete är att bättre anpassa reglerna till de aktuella målen för verksamhe
terna och att så långt det går begränsa antalet regler. Till regelarbetet hör
också att få en bättre struktur i reglerna och ett enkelt och klart språk. In
ledningsvis redovisas därför information om regelverket samt arbetet med
regelförenkling, språkvård och det offentliga rättsinformationssystemet.
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Regelförenkling, språkvård och det offentliga rättsinformationssystemet
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Regelförenkling
Arbetet med att upprätta konsekvensutredningar i samband med författ
ningsskrivning har under 2008 genom olika styrdokument1 gjorts mer
enhetligt för kommittéer, Regeringskansliet och myndigheter. En konse
kvensutredning som belyser ett förslags effekter, både positiva och nega
tiva, ska upprättas och samma krav på innehåll och kvalitet gäller för alla
regelgivare. Genom detta arbetssätt nås synergieffekter, transparens och
likformighet. Arbetet med att upprätta konsekvensutredningar måste kon
tinuerligt utvecklas för att de beslut och politiska prioriteringar som görs
ska bygga på ett så bra beslutsunderlag som möjligt. I sin årsrapport för
2011 gör Regelrådet den reflektionen att konkreta krav i utredningsdirek
tiv ökar förutsättningen för att kommande betänkanden innehåller en kon
sekvensutredning av hög kvalitet. Större fokus läggs nu vid att uppdragen
till kommittéerna innehåller tydliga skrivningar om konsekvensutredning
ar och vad dessa bör innehålla. Om ett förslag till nya eller ändrade regler
kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkur
rensförmåga eller villkor i övrigt kan det bli aktuellt att låta Regelrådet
granska förslaget.
Reglers effekter för företag
Förenklingar i vardagen för entreprenörer och företag i Sverige är cen
tralt i regeringens arbete med att skapa förutsättningar för fler och väx
ande företag. Genom att skapa ett ändamålsenligt regelverk och minska
företagens kostnader blir det enklare och mer lönsamt att starta och driva
företag. Enklare regler sänker trösklarna för att vara företagare så att fler
företag startas och växer i Sverige. Stor potential finns att förenkla för
företagen genom samordning och översyn av regler och i tillämpningen
av dessa. Regeringens förenklingsarbete har som utgångspunkt den var
dag företagen lever i och de processer som företagen måste följa för att
efterleva regler. Det fortsatta förenklingsarbetet kommer därför i stor ut
sträckning att utgå från hur företagen påverkas av regelverken samt foku
sera på företagens kontakter med myndigheter. För att uppnå regeringens
övergripande mål i regelförenklingsarbetet, att skapa en märkbar positiv
förändring i företagens vardag, har arbetet med att förenkla för företa
gen på regional och lokal nivå intensifierats. Regeringen har under 2010
breddat arbetet med regelförenkling till att även omfatta den regionala och
lokala nivån. I december 2010 redovisade Länsstyrelsen i Kronobergs län
och Tillväxtverket sina uppdrag om hur man kan förenkla för företagen på
dessa nivåer. Med rapporterna som grund och för att förenklingsarbetet ska

För kommittéerna gäller bl.a. 15 a § kommittéförordningen (1998:1474). I Regerings
kansliet tillämpas riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet som
en statssekreterargrupp med särskilt ansvar för regelförenklingsarbetet fastställt. För för
valtningsmyndigheter under regeringen gäller förordningen (2007:1244) om konsekvensut
redning vid regelgivning.
1
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få större genomslagskraft på regional och lokal nivå uppdrog regeringen
den 22 juni 2011 åt Tillväxtverket (N2011/4040/ENT) och samtliga läns
styrelser (N2011/4051/ENT) att under en period av fyra år genomföra in
satser för att förenkla för företagen på såväl kommunal nivå som länsnivå.
Länsstyrelsen i Kronobergs län gavs i uppdraget ansvar för att driva och
samordna länsstyrelsernas arbete i denna del. Regeringen uppdrog den
20 oktober 2011 åt tretton myndigheter att genomföra insatser för att möj
liggöra ett framtida förenklat och minskat uppgiftslämnande för företagen
(N2011/5884/ENT). Bolagsverket gavs rollen som samordnare och koor
dinator i arbetet. Uppdraget är ett led i regeringens fortsatta arbete med att
förenkla och minska företagens uppgiftslämnande till myndigheter.
Det bör framhållas att i ett framgångsrikt arbete med att förenkla för
företagen är regelförenkling, tillväxt i ekonomin och ökad sysselsättning
nära förknippade med varandra. Det är inte bara de direkta kostnaderna
som påverkar företagen. Indirekta kostnader i form av samhällsekono
miska kostnader – genom konkurrensbegränsningar, tillväxthinder och
inflexibilitet hos företagen i att anpassa sig till marknadens krav – som
följer av en hög regelbörda, är ansenliga. Sannolikt är dessa mer betydel
sefulla än de direkta kostnader som företagen har för att efterleva regler
(se vidare Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
regelbördan och ekonomisk utveckling – en forskningsöversikt [2010:07]
och regelbördans ekonomiska effekter – en teoretisk och empirisk analys,
dnr 2010/017). Att sänka de administrativa kostnaderna är ett viktigt in
slag i regeringens arbete. Minskade administrativa kostnader ger möjlig
het till ökad produktivitet genom att mer resurser kan användas till att
driva och utveckla verksamheten. Myndigheten för tillväxtpolitiska stu
dier och analyser (Tillväxtanalys) har ett uppdrag att ta fram beräknings
stöd för hur kostnader och intäkter kan analyseras och beskrivas på ett
strukturerat sätt i konsekvensutredningar (N2011/4209/ENT). Detta upp
drag bygger vidare på resultaten från de ovan nämnda studierna och ska
rapporteras senast den 30 april 2012. I enlighet med uppdraget i regle
ringsbrevet för 2011 presenterade Tillväxtverket den 8 november 2011 ett
nytt dataverktyg till stöd för beräkning av de administrativa kostnaderna
i en konsekvensutredning. Tillväxtanalys har i regleringsbrevet för 2012
i uppdrag att undersöka vilka regelområden och var i tillämpningen av
dessa som tillväxthämmande faktorer för små- och medelstora företag kan
finnas. Utgångspunkten i undersökningen ska vara de regelområden som
bedöms ha stor betydelse för företagens tillväxt och som kan ge effekter
för företagen, i första hand inom områden som investeringar eller som
innebär inträdesbarriärer till företagande eller marknader. Identifiering av
sådana områden ska ske utifrån internationella jämförelser som exempel
vis Världsbankens index Cost of Doing Business. Tillväxtanalys ska ock
så beakta de internationella undersökningar som finns på området i syfte
att få kunskap om och i så fall hur Sverige skiljer sig från andra länder och
vad detta kan få för konsekvenser för tillväxten hos företag. Uppdraget
ska redovisas senast den 1 oktober 2012.
Arbetet med att stärka användningen av konsekvensutredningar i sam
band med nya och ändrade regler fortsätter. Regelrådet, som varit verk
samt sedan februari 2009 och ska verka t.o.m. den 31 december 2014,
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ska bistå regeringen och myndigheterna i arbetet med regelförenklingar
för företagen. Regelrådet består av en ordförande och tre andra ordinarie
ledamöter samt fyra ersättare. Till Regelrådet finns ett sekretariat om för
närvarande elva personer knutet. Regelrådet ska granska utformningen av
förslag till nya och ändrade regler som kan få effekter av betydelse för
företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Regelrådet ska ta ställning till om regelgivarna genomfört föreskrivna
konsekvensutredningar och bedöma om nya och ändrade regler utformas
så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt till en, relativt sett, låg adminis
trativ kostnad för företagen. Regelrådet ska även bedöma konsekvensut
redningarnas kvalitet samt följa utvecklingen inom regelförenklingsområ
det och lämna information och råd som kan främja en kostnadsmedveten
och effektiv regelgivning. Av Regelrådets årliga rapport till Regerings
kansliet (Näringsdepartementet)2 framgår att de flesta förslag till avstyr
kande av en regel beror på att de administrativa effekterna för företagen
inte har beskrivits tillräckligt utförligt. Enligt tilläggsdirektiv (2011:71)
beslutade den 25 augusti 2011 ska Regelrådet i större utsträckning än ti
digare bl.a. i sina yttranden lämna tydlig vägledning till regelgivaren om
hur konsekvensutredningarna bör kompletteras och i sin rådgivande roll
prioritera stödet till kommittéerna i deras arbete med att upprätta konse
kvensutredningar (dir. 2011:71). Vidare ska rådet bistå regelgivarna om
dessa begär det med att granska konsekvensutredningar på sådana förslag
från Europeiska unionen (EU) som bedöms ha stor påverkan på företag i
Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör inne
hålla.
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Regelförenkling inom Europeiska unionen
Regelförenkling var en högt prioriterad fråga under det svenska ordfö
randeskapet i EU och fortsätter att vara det för regeringen. Vid mötet för
Konkurrenskraftsrådet i december 2009 antogs slutsatser om det horison
tella arbetet med att åstadkomma bättre lagstiftning, särskilt när det gäller
frågorna om att förenkla regelverken, minska de administrativa bördorna,
förbättra användningen av och kvaliteten på konsekvensbedömningar
samt förbättra samrådet med olika intressenter. Rådsslutsatserna innehål
ler även förslag till den framtida agendan för att åstadkomma bättre lag
stiftning på EU-nivå.
Europeiska kommissionen har under 2010 antagit ett nytt förenklingsoch åtgärdsprogram för att bl.a. stärka arbetet med att förenkla regler.
Programmet ska gälla fram till 2020 och är viktigt för att nå de ambitiösa
mål för smart hållbar tillväxt som satts upp genom Europa 2020-strategin.
Programmet, som kommissionen valt att kalla Smart Regulation, syftar
till att förenkla gällande regler och öka kvaliteten och användningen av
konsekvensutredningar när nya regler utarbetas för att på så sätt minska
de administrativa bördorna för företagen i Europa. Inom ramen för Smart
Regulation avser kommissionen att utveckla en metod för att systematiskt
och i efterhand kunna utvärdera effekterna av genomförd lagstiftning. Vid
2

Regelrådets årsrapport 2011, dnr 2012/679/ENT.
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möte för Konkurrenskraftsrådet i maj 2011 antogs slutsatser om kom
missionens nya förenklings- och åtgärdsprogram för smart lagstiftning. I
oktober antog Konkurrenskraftsrådet det polska ordförandeskapets fram
stegsrapport om arbetet med att minska de administrativa bördorna inom
EU. I december antog Konkurrenskraftsrådet slutsatser om arbetet med
konsekvensutredningar i rådet.
Under 2011 lyfte det Europeiska rådet i sina slutsatser i mars, juni, ok
tober och december fram att regelbördan för framförallt små och medel
stora företag borde minska på EU-nivå och nationell nivå. Vidare lyftes
det fram att kommissionen skulle genomföra en granskning av EU-lag
stiftning i syfte att se var det är möjligt att från lagstiftningen undanta
mikroföretag och införa lättnader för små och medelstora företag. Kom
missionen presenterade därför den 23 november 2011 en rapport som be
lyser hur kommissionen kommer att arbeta för att stärka principen ”tänk
småskaligt först” när den tar fram ny lagstiftning. Av rapporten framgår
att kommissionen från januari 2012 kommer att använda sig av en ”om
vänd bevisbörda” vid utformning av regler. Detta innebär att utgångs
punkten är att mikroföretag ska antas vara undantagna från lagstiftningen
samt att små och medelstora företag ska ha lättnader från regleringen, om
det inte särskilt anges varför de ska omfattas av lagstiftningen.
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Regelförenkling utanför Europeiska unionen
Regelförenkling fortsätter att vara en viktig fråga för flera länder även
utanför Europeiska unionen, vilket bl.a. arbetet inom ramen för OECD:s
Regulatory Policy Committee vittnar om. Bland flera intressanta projekt
har denna kommitté under 2011 arbetat med att ta fram nya rekommen
dationer när det gäller Regulatory Policy and Governance. Rekommenda
tionerna kan i någon mån sägas uppdatera tidigare Recommendations on
Improving the Quality and Government Regulation från 1995, Report to
Ministers on Regulatory Reform från 1997 och OECD Guiding Principles
on Regulatory Quality and Performance från 2005. Mot bakgrund av de
framsteg som gjorts på flera håll och i flera avseenden i regelreforme
ringsarbetet, finner OECD att tiden nu är mogen för att gå vidare med nya
rekommendationer som täcker in flera centrala regelreformerings- och
styrningsfrågor m.m. Rekommendationerna förväntas antas slutligt under
våren 2012. De kommer förvisso inte att vara bindande i sig men de för
väntas i ett senare skede efterlevas av medlemsländerna i den utsträckning
de inte redan tidigare har genomförts.
Språkvård för bättre offentliga texter
Ett klart och enkelt språk är avgörande för regelkvaliteten och för en väl
fungerande kommunikation mellan myndigheter och medborgare, såväl
nationellt som inom EU.
I Regeringskansliet finns sedan många år språkexperter knutna till
granskningsverksamheten. Språkexperterna finns i granskningskansliet
i Statsrådsberedningen. De arbetar, förutom med den språkliga gransk
ningen av bl.a. lag- och förordningstexter, även med rådgivning, utbild
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ning och annan vägledning i textarbetet. Språkexperterna deltar även som
experter i vissa utredningar som har till uppgift att arbeta om komplicerad
lagstiftning. De medverkar också till att ta fram de handböcker och pro
memorior från Statsrådsberedningen där språk- och textfrågor ingår.
Språkexperterna ägnar sig även åt EU-språkvården. En viktig uppgift
för EU-språkvården är att underhålla ett nätverk av kontaktpersoner i EUspråkliga frågor på alla departement och på ett 40-tal myndigheter. Ge
nom nätverket kan översättarna i EU:s institutioner snabbt få råd i t.ex.
termfrågor. Kontakten med EU-institutionerna upprätthålls också genom
att EU-språkvården deltar i vissa möten med chefer och juristlingvister
vid institutionernas svenska översättningsavdelningar. På webbsidorna
om EU-språk på www.regeringen.se finns t.ex. handledningar och riktlin
jer som gäller för EU-texter.
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Det offentliga rättsinformationssystemet
Det offentliga rättsinformationssystemet utvecklas och förnyas kontinu
erligt. All information som ska ingå i systemet är i huvudsak tillgänglig
genom en gemensam ingångssida på internet: www.lagrummet.se. Rätts
informationssystemet innehåller föreskrifter av olika slag, både sådana
som publiceras i Svensk författningssamling (SFS) och sådana som publi
ceras i någon myndighets författningssamling. Systemet innehåller också
förarbeten till lagstiftning, rättspraxis, vissa vägledande avgöranden i för
valtningsärenden från centrala statliga myndigheter under regeringen och
visst internationellt material. Sedan den 1 januari 2010 innehåller rättsin
formationssystemet också en sammanställning av domstolars avgöranden
enligt lagen (2009:1058) om förtursförklaring i domstol. Domstolarna
prövar själva om ett avgörande bör ingå i sammanställningen. Även kom
muner och landsting har möjlighet att ansluta sig till rättsinformations
systemet, men det har ännu inte skett. Rättsinformationssystemet regleras
i rättsinformationsförordningen (1999:175).
Nästan all information i rättsinformationssystemet tillhandahålls utan
avgifter. Detta är betydelsefullt ur ett demokratiskt perspektiv.
Rättsinformationen finns i ett stort antal databaser runt om i landet.
Innehållet i systemet är dock med teknikens hjälp tillgängligt för använ
darna på ett enhetligt och samlat sätt via den gemensamma ingångssidan
Lagrummet på internet. Varje offentligt organ som deltar i rättsinforma
tionssystemet ansvarar för att informationen sprids elektroniskt och att
den är korrekt och aktuell. För samordningen av rättsinformationssyste
met finns det en samordningsmyndighet, som sedan den 1 januari 2009
är Domstolsverket. Inom samordningsmyndigheten finns det ett råd med
högst 14 ledamöter, som representerar de deltagande myndigheterna.
Ständiga representanter i detta råd är Regeringskansliet och Domstolsver
ket. Ytterligare fem myndigheter ingår i rådet för en begränsad tid.
Utvecklingen av systemet bör vara låst till gemensamma standarder
för märkning, strukturering och sökning. Informationen i systemet bör
kunna grupperas och presenteras på flera olika sätt och det bör finnas
länkar mellan olika informationskällor. Ett arbete pågår med att förbätt
ra det offentliga rättsinformationssystemet, Rättsinformationsprojektet
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(http://rinfo.lagrummet.se). För att göra det möjligt att strukturera infor
mationen så att den blir sammanhållen med hjälp av länkar och sökbar,
bedrivs ett arbete inom projektet som syftar till att de organ som produce
rar rättsinformation ska kunna publicera informationen på en central tek
nisk plattform som tillhandahålls av samordningsmyndigheten.
I dag kungörs författningar i den tryckta pappersversionen av Svensk
författningssamling. En utredare har föreslagit att författningar i framti
den i stället ska kungöras elektroniskt på en särskild webbplats för ända
målet (SOU 2008:88). Regeringen har uppdragit åt en sakkunnig person
att inom Regeringskansliet ta fram förslag till en sådan lösning. Uppdra
get ska redovisas senast den 31 januari 2013.

Skr. 2011/12:75

Lagar och förordningar
Antalet gällande grundförfattningar per den 1 mars 2012 är 3 840.
Av dessa är 1 327 lagar. Motsvarande siffror per den 1 mars 2011 var
3 819, varav 1 331 lagar. Under 2011 har EU-direktiv genomförts i
82 ändringsförfattningar (48 lagar och 34 förordningar) och 28 nya
grundförfattningar (14 lagar och 14 förordningar) enligt de nothänvis
ningar som finns i ingressen till varje författning som genomför EU-
direktiv. Elektronisk tillgång till EU-rätten finns framför allt i databasen
EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm). Sedan den 1 juli 1997
lägger också EU-domstolen ut sina utslag samt EU-fördragen på sin egen
webbplats på Internet (http://curia.europa.eu)
REGELBESTÅNDET I SFS under perioden 2002–2012
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Antalet kungjorda grund- och ändringsförfattningar i SFS under år 2011
var 1 609. Av dessa författningar var 173 grundförfattningar (32 lagar och
141 förordningar m.m.). Den siffran kan jämföras med 2 076 under år
2010, 1 608 under år 2009 och 1 444 under år 2008.
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Fördelningen på departementsområde av SFS-författningarna per den
31 december 2011 är följande.
Departement

Antal författningar

Lagar

Förordningar

Övrigt

9
889
151
120
584
744
190
169
133
426
96
130
205

1
443
31
34
150
372
19
53
33
132
17
53
0

8
396
97
85
419
368
166
104
99
292
79
76
4

0
50
23
1
15
4
5
12
1
2
0
1
201

3 846

1 338

2 193

315

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Övriga
Totalt

Skr. 2011/12:75

REGELBESTÅNDET HOS MYNDIGHETERNA under perioden
2001–2011
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Antalet rubriker i myndigheternas regelförteckningar den sista decem
ber 2011 har beräknats till ca 7 500. Det innebär en ökning med ca 200
regelrubriker sedan året innan. Uppgifterna i myndigheternas regelför
teckningar är emellertid osäkra. Det är exempelvis inte säkert att begrep
pet grundförfattning definieras på samma sätt hos olika myndigheter. Det
är inte heller säkert att alla myndighetsföreskrifter registreras i rättsinfor
mationssystemet.
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Antal regelrubriker per departementsområde är ungefär följande
Området
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Summa

Skr. 2011/12:75

Antal titlar
(avrundade hundratal)
500
100
200
600
1 300
1 100
600
200
2 600
100
200
7 500
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Statsrådsberedningen

Skr. 2011/12:75

Riksmötet 2010/11

Statsrådsberedningen

Riksdagens skrivelse
1.

nr 84
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:KU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. SB 9)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om effektivare användning av Regeringskansliets resurser*: Regeringskansliet genomför ett löpande översyns- och utveck
lingsarbete för att effektivisera Regeringskansliet. Med anledning
av riksdagens beslut om neddragning av Regeringskansliets anslag
med 300 mnkr infördes i januari 2011 anställningsstopp med sär
skild prövning. I december 2010 var antalet tjänstgörande 4 471 st. I
december 2011 uppgick antalet till 4 345 st. Under denna period har
det således skett en minskning med 126 tjänstgörande. Vidare beslu
tades under 2010 om nedläggning av fem ambassader, placerade i
Bryssel, Kuala Lumpur, Luanda, Hanoi och Buenos Aires. Avveck
lingen av de fyra sistnämnda har avbrutits.
Under 2010 och 2011 genomfördes en större omstrukturering av
Regeringskansliets förvaltningsavdelning i syfte att säkerställa hög
kvalitet i förvaltningsstödet samt för att fortsatt utvecklingsarbete
ska kunna ske inom tillgängliga ekonomiska ramar. Momentet är
slutbehandlat.

2.

nr 152
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och
regeringsärendenas handläggning
Bet. 2010/11:KU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 maj 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.

3.

nr 225
Kommittéberättelse 2011
Skr. 2010/11:103, bet. 2010/11:KU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 maj 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.

4.

nr 262
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010
Skr. 2010/11:105, bet. 2010/11:UU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 november 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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5.

nr 263
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regering
en
Skr. 2010/11:75, bet. 2010/11:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Statsrådsberedningen

Den 15 december 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
6.

nr 292
Granskningsbetänkande
Bet. 2010/11:KU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 december 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
7.

nr 57
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 december 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Regeringskansliet, Svenska institutet för
europapolitiska studier samt anslaget 6:4 Svensk författningssam
ling.
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Justitiedepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Justitiedepartementet

Riksmötet 1998/99
Riksdagens skrivelse
1.

nr 185
Familjerättsliga frågor, m.m.
Mot. 1998/99:L420, bet. 1998/99:LU18
Tidigare redovisad, se skr. 1999/2000:75 (p. Ju 66), 2000/01:75
(p. Ju 41), 2001/02:75 (p. Ju 34), 2002/03:75 (p. Ju 23), 2003/04:75
(p. Ju 17), 2004/05:75 (p. Ju 11), 2005/06:75 (p. Ju 6), 2006/07:75
(p. Ju 5) 2007/08:75 (p. Ju 3), 2008/09:75 (p. Ju 1), 2009/10:75
(p. Ju 1) och 2010/11:75 (p. Ju 1). Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 14 om juridiskt biträde för barn*: Frågan behandlas i propo
sitionen Barns möjlighet att få vård (prop. 2011/12:53) som besluta
des av regeringen den 22 december 2011 (jfr p. Ju 11). Momentet är
slutbehandlat.

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
2.

nr 134
Upphovsrätten och offentlighetsprincipen
Prop. 1999/2000:35, bet. 1999/2000:KU14
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Ju 53), 2001/02:75 (p. Ju
38), 2002/03:75 (p. Ju 25), 2003/04:75 (p. Ju 19), 2004/05:75 (p. Ju
12), 2005/06:75 (p. Ju 7), 2006/07:75 (p. Ju 6), 2007/08:75 (p. Ju
4), 2008/09:75 (p. Ju 2), 2009/10:75 (p. Ju 2) och 2010/11:75 (p. Ju
2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om frågans fortsatta beredning*: Offentlighets- och sek
retesskommittén (Ju 1999:06) har haft i uppdrag att undersöka om
det i något fall finns behov av att öka möjligheten att inte tillhan
dahålla handlingar som innehåller upphovsrättsligt skyddade verk.
Kommittén har i delbetänkandet Offentlighetsprincipen och den nya
tekniken (SOU 2001:3) förordat att frågan om avvägningen mellan
upphovsrätten och yttrande- och informationsfriheten blir föremål
för en bredare översyn och att ytterligare lagstiftning i syfte att för
hindra tvångsoffentliggörande av upphovsrättsligt skyddade verk får
anstå till dess en sådan översyn kommit till stånd. Med anledning
av kommitténs ställningstagande lade regeringen i den efterföljande
propositionen (prop. 2001/02:70) inte fram något förslag i denna
del. I regeringens skrivelse 2001/02:75 uttalade regeringen att det
under den tid som gått sedan 8 kap. 27 § sekretesslagen (1980:100)
infördes inte hade framkommit att det finns något praktiskt behov
av ytterligare lagändringar. Regeringen hade därför för avsikt att
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lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna. Med anledning härav ut
talade konstitutionsutskottet i sitt betänkande 2001/02:KU35 som
sin mening att regeringen inte borde lägga riksdagsskrivelsen till
handlingarna innan något förslag till permanent lösning har presen
terats eller, i enlighet med vad Offentlighets- och sekretesskommit
tén förordade, efter att en bredare översyn av de aktuella frågorna
har skett. I regeringens skrivelse 2003/04:75 uttalade regeringen att
den mot bakgrund av vad konstitutionsutskottet hade anfört hade för
avsikt att tillsätta en utredning som skulle få till uppgift att överväga
frågan om en permanent lösning. Den 15 december 2004 beslutade
departementschefen att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda
upphovsrätten och handlingsoffentligheten (Ju 2004:V). Utredaren
har avlämnat sitt förslag som innebär att ingen lagändring förordas
(Ds 2005:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet). Promemorian
har remissbehandlats. Regeringen avser att behandla frågan i en pro
position under 2012.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
3.

nr 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) och 2010/11:75 (p. Ju 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som
sker med hjälp av elektromagnetiska vågor*: Yttrandefrihetskom
mittén, som bl.a. har i uppdrag att överväga om man i längden bör
behålla en teknikberoende grundlagsreglering av tryck- och yttran
defriheten, ska redovisa sitt arbete senast den 31 augusti 2012.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
4.

nr 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
19), 2007/08:75 (p. Ju 14), 2008/09:75 (p. Ju 10), 2009/10:75 (p. Ju
9) och 2010/11:75 (p. Ju 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 (res. 4) om dröjsmål hos myndigheter*: Högsta domsto
len har slagit fast att enskilda vars rätt till prövning inom skälig tid
enligt artikel 6.1 Europakonventionen har kränkts, kan ha rätt till
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skadestånd från staten (NJA 2005 s. 462). Utredningen Det allmän
nas ansvar enligt Europakonventionen har – bl.a. mot bakgrund av
nämnda avgörande – lämnat förslag till en lagreglering av de fall där
det enligt Europakonventionen krävs att skadestånd ska kunna läm
nas till den som drabbats av en kränkning av t.ex. rätten till prövning
inom skälig tid (SOU 2010:87). Betänkandet har remissbehandlats.
Vidare har Förvaltningslagsutredningen sett över bestämmelserna i
förvaltningslagen (1986:223) och lämnat förslag till en 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 handlägg
ningstider hos myndigheterna. Betänkandet har remissbehandlats.
Remissinstansernas synpunkter har publicerats (Ds 2010:47).
5.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

nr 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)
och 2010/11:75 (p. Ju 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 (res. 11) om resegarantisystemet*: Regeringen avvaktar
det arbete inom EU som inletts med översyn av paketresedirektivet
och därtill kopplade regler om resegaranti. Ett arbetsdokument från
kommissionen med frågor rörande paketresedirektivet har tillsänts
medlemsstaterna för besvarande hösten 2007. Under 2009 intensi
fierades arbetet med bl.a. ett offentligt samråd om de problem som
finns på marknaden och eventuella lösningar. Kommissionen avise
rade att ett förslag till reviderat direktiv om paketresor skulle läggas
fram i oktober 2010. I kommissionens arbetsprogram angavs där
efter att förslaget planerades till 2011. Enligt kommissionens se
naste uppgifter kommer förslaget att presenteras mot slutet av 2012.
(Jfr p. Ju 6.)

6.

nr 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), 2007/08:75 (p. IJ 5), 2008/09:75 (p. IJ 4), 2009/10:75 (p. IJ 4)
och 2010/11:75 (p. Ju 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 (res. 11) om resegarantisystemet*: Regeringen avvaktar
det arbete inom EU som inletts med översyn av paketresedirektivet
och därtill kopplade regler om resegaranti. Ett arbetsdokument från
kommissionen med frågor rörande paketresedirektivet har tillsänts
medlemsstaterna för besvarande hösten 2007. Under 2009 intensi
fierades arbetet med bl.a. ett offentligt samråd om de problem som
finns på marknaden och eventuella lösningar. Kommissionen avise
rade att ett förslag till reviderat direktiv om paketresor skulle läggas
fram i oktober 2010. I kommissionens arbetsprogram angavs däref
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ter att förslaget planerades till 2011. Enligt kommissionens senaste
uppgifter kommer förslaget att presenteras mot slutet av 2012. (Jfr
p. Ju 5.)
7.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

nr 179
Associationsrättsliga frågor, m.m.
Mot. 2004/05:L315, mot. 2004/05:L357, bet. 2004/05:LU12
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 40), 2006/07:75
(p. Ju 19), 2007/08:75 (p. Ju 15), 2008/09:75 (p. Ju 11), 2009/10:75
(p. Ju 10) och 2010/11:75 (p. Ju 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 (res. 5) om avtalsvillkor mellan näringsidkare*: Frågan
kommer att behandlas i samband med genomförandet av EU:s nya
direktiv om bekämpande av sena betalningar hösten 2012.

8.

nr 308
Polisfrågor
Mot. 2004/05:Ju350 och 2004/05:Ju501, bet. 2004/05:JuU19
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 69), 2006/07:75 (p. Ju
24), 2007/08:75 (p. Ju 19), 2008/09:75 (p. Ju 15), 2009/10:75 (p. Ju
13) och 2010/11:75 (p. Ju 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om akademiska inslag i polisutbildningen*: Regeringen be
slutade i december 2006 att tillsätta en utredning med uppdrag att
lämna förslag till hur polisutbildningen bör reformeras (Ju 2006:12).
Utredningen har redovisat sitt uppdrag i delbetänkandet Framtidens
polis (SOU 2007:39) och i slutbetänkandet Den framtida polisut
bildningen (SOU 2008:39). Därefter har utredningens övervägande
och förslag remissbehandlats. Under 2011 har frågan om en refor
merad polisutbildning fortsatt att beredas inom Regeringskansliet.
Regeringen avser att under 2012 lämna besked om eventuella för
ändringar av dagens polisutbildning.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
9.

nr 190
Genomförande av EG-direktiv om rätt till familjeåterförening samt
vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterför
ening
Mot. 2005/06:Sf373, A370, Sf22 och Sf251, bet. 2005/06:SfU8
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 45), skr. 2007/08:75
(p. Ju 27), skr. 2008/09:75 (p. Ju 21), skr. 2009/10:75 (p. Ju 15) och
skr. 2010/11:75 (p. Ju 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om misshandlade kvinnor*: Med anledning av regeringens
uppdrag till Migrationsverket i regleringsbrevet för budgetåret 2010
lämnade myndigheten en redogörelse för tillämpningen av bestäm
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melsen om fortsatt uppehållstillstånd pga. våld eller annan allvarlig
kränkning i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen (2005:716).
I redogörelsen angavs att det inte hade varit möjligt att under hela
år 2010 ta fram statistik över ärenden i vilka bestämmelsen hade
prövats. I regleringsbrevet för år 2011 förlängde regeringen upp
draget, vilket innebar att Migrationsverket senast den 31 december
2011 skulle lämna en redogörelse för tillämpningen av nämnda be
stämmelse. Migrationsverkets redogörelse inkom till regeringen den
21 december 2011. Regeringen ska med det inhämtade underlaget
bereda frågan. Momentet är inte slutbehandlat.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

10. nr 285
Migration och asylpolitik
Mot. 2005/06:Sf364 och Sf373, bet. 2005/06:SfU10
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 71), skr. 2007/08:75
(p. Ju 31), skr. 2008/09:75 (p. Ju 25), skr. 2009/10:75 (p. Ju 17) och
skrivelse 2010/11:75 (p. 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 (res.15) om Dublinärenden m.m.*: De senaste åren har det
kommit avgöranden från både nationella och internationella dom
stolar som behandlar frågan om tillämpningen av Dublinförordning
en i förhållande till asylsökandes grundläggande rättigheter, enligt
FN:s flyktingkonvention och Europakonventionen samt enligt EU:s
gemensamma asyllagstiftning, och medlemsstaternas skyldighet att
vid konflikt mellan förordningen och dessa grundläggande rättighe
ter utnyttja möjligheten till undantag från förordningens ansvarig
hetskriterier. Med hänsyn till rättsutvecklingen avser regeringen att
lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
11. nr 309
Nya vårdnadsregler
Mot. 2005/06:L24, L26, L292, L340, L389 och So647, bet.
2005/06:LU27
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 80), 2007/08:75 (p. Ju
32), 2008/09:75 (p. Ju 26), 2009/10:75 (p. Ju 18) och 2010/11:75
(p. Ju 14).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 (res. 4) om juridiskt biträde för barn*: Frågan behandlas i
propositionen Barns möjlighet att få vård (prop. 2011/12:53) som
beslutades av regeringen den 22 december 2011 (jfr p. Ju 1). Mo
mentet är slutbehandlat.
12. nr 377
Konsumentpolitikens mål och inriktning
Mot. 2005/06:L21–23, L310 och L319, bet. 2005/06:LU33
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. IJ 8), 2007/08:75 (p. IJ
6), 2008/09:75 (p. IJ 5), 2009/10:75 (p. IJ 5) och 2010/11:75 (p. Ju
15).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 11 (res. 12) om konsumenträtt inom offentlig verksamhet*:
Frågan behandlas i propositionen Enklare avbetalningsköp m.m.
(prop. 2011/12:28) som beslutades av regeringen den 17 november
2011. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 28 om behörighetskrav för Konsumentombudsmannen*:
Regeringen har låtit utreda de frågor som tillkännagivandet av
ser. I promemorian Konsumentombudsmannen – en översyn (Ds
2009:14) görs bedömningen att kravet på att Konsumentombuds
mannen (KO) ska vara jurist alltjämt är motiverat så som verk
samheten är organiserad i dag. Vidare bedöms att uppdragen som
chef för Konsumentverket och KO bör separeras. Promemorian dis
kuterar tre organisationsmodeller med dessa utgångspunkter men
föreslår en fjärde modell som innebär att KO-funktionen helt upp
går i Konsumentverket. Detta medför att det juristkrav som följer
med befattningen som KO avskaffas. Promemorian har remissbe
handlats. Ett tiotal remissinstanser (bl.a. Stockholms tingsrätt, Jus
titiekanslern, Allmänna reklamationsnämnden, Finansinspektionen
och Konkurrensverket) tillstyrker förslaget eller har inget att in
vända mot det medan nästan lika många (bl.a. Hovrätten för Väs
tra Sverige, Marknadsdomstolen, Konsumentverket, Sveriges ad
vokatsamfund, Konsumentvägledarnas förening och Näringslivets
Delegation för Marknadsrätt) motsätter sig förslaget. Förhållandet
mellan Konsumentverket och KO har diskuterats under lång tid och
utifrån olika utgångspunkter. Som promemorian visar är det knap
past möjligt att finna en ordning som helt löser de problem som har
framhållits och samtidigt bevarar den nuvarande organisationens
effektivitet och samordningsvinster. Promemorians förslag tillgo
doser önskemålet om att även andra än jurister ska kunna komma i
fråga för anställning som generaldirektör i Konsumentverket. Efter
som Konsumentverkets verksamhet har renodlats och blivit alltmer
juridisk, kan behovet av detta diskuteras. Om möjligheten utnyttjas
innebär det emellertid att någon som inte är jurist får det yttersta an
svaret för KO:s nuvarande uppgifter, något som samtliga kritiska re
missinstanser har vänt sig mot. En ytterligare nackdel med förslaget
är att en sammanslagning av funktionerna med nödvändighet leder
till förlust av något av namnen Konsumentverket och KO, två starka
men sinsemellan olika och knappast utbytbara beteckningar. Även
detta har framhållits i remisskritiken. Enligt regeringens uppfattning
kan fördelarna med förslaget inte anses överväga nackdelarna. Inte
heller har de andra organisationsmodeller som skisseras i prome
morian sådana klara förtjänster att det finns anledning att gå vidare
med någon av dessa. Detta gäller särskilt som det inte har framkom
mit något avgörande skäl mot den ordning som råder i dag. Reger
ingen avser därför att lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet
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Riksmötet 2006/07

Skr. 2011/12:75

Riksdagens skrivelse

Justitiedepartementet

13. nr 195
Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av origi
nalkonstverk (följerätt)–genomförande av direktiv 2001/84/EG
Bet. 2006/07:NU13
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Ju 58), 2008/09:75 (p. Ju
27), 2009/10:75 (p. Ju 19) och 2010/11:75 (p. Ju 16).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om översyn av upphovsrättslagen*: Regeringen har un
der en längre tid planerat att besluta direktiv för en utredning om
konstnärsfrågor och däri bl.a. hantera de fem frågor som omfattas av
riksdagens tillkännagivande. Enligt gällande verksamhetsplanering
ska utredningen tillsättas under första halvåret 2012. Arbete pågår
nu med framtagande av kommittédirektiv. Momentet är inte slutbe
handlat.
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
14. nr 176
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättensområde – genomför
ande av direktiv 2004/48/EG
Bet. 2008/09:NU11
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Ju 24) och 2010/11:75
(p. Ju 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om utvärdering*: Den 23 juli 2009 beslutade regeringen
att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att redovisa och ut
värdera tillämpningen av vissa av de nya bestämmelserna när det
gäller intrång som begås via Internet eller andra elektroniska kom
munikationstjänster (Utredningen om utvärdering av vissa lagänd
ringar som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet, Ju
2009:14, dir. 2009:68). Bestämmelserna som ska utvärderas är dels
bestämmelserna om att vissa aktörer kan åläggas att lämna informa
tion om intrångsgörande varors och tjänsters ursprung och distribu
tionsnät (s.k. informationsföreläggande), dels bestämmelserna 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. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2012. Momen
tet är inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2010/11

Skr. 2011/12:75

Riksdagens skrivelse

Justitiedepartementet

15. nr 55
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Ju 71).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Godkännande av Singaporekonventionen om varumärkesrätt, p. e):
Den 22 juni 2011 beslutade regeringen att konventionen skulle till
trädas. Anslutningsinstrumentet deponerades per den 16 september
2011 hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten
(WIPO).
16. nr 101
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Mot. 2010/11:Ju329, bet. 2010/11:JuU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Ju 77).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 49 om polisens information till brottsoffer*: Regeringen ut
färdade den 16 december 2010 regleringsbrev för budgetåret 2011
avseende fjärde utgiftsområdets anslag 1:1 Polisorganisationen. I
regleringsbrevet för 2011 ställer regeringen krav på Rikspolisstyrel
sen att i årsredovisningen för 2011 redovisa vilka åtgärder som har
vidtagits inom polisen för att vidareutveckla och följa upp brotts
offerarbetet inom polisorganisationen samt i samverkan med andra
myndigheter och organisationer. Den 22 december 2011 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende fjärde ut
giftsområdet anslag 1:1 Polisorganisationen. I regleringsbrevet för
2012 ställer regeringen krav på att Rikspolisstyrelsen ska följa upp
och redovisa resultatet av de åtgärder som vidtas under 2012 och
2013 gällande bemötandet av brottsoffer. Redovisningen ska särskilt
fokusera på åtgärder som vidtas i syfte att förbättra informationen
till brottsoffer och öka deras möjlighet att få sina skadeståndskrav
tillgodosedda. Redovisningen ska lämnas senast den 31 oktober
2013. Eventuell ytterligare åtgärd från regeringen med anledning av
tillkännagivandet får övervägas med utgångspunkt i resultatet av re
dovisningarna. Momentet är inte slutbehandlat.
17. nr 148
Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv
Prop. 2010/11:33, bet. 2010/11:NU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 februari 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 94 och 95).
18. nr 155
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter
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Framst. 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter:* Regeringen har gett Åklagarmyndigheten ett uppdrag
som syftar till att säkerställa att Åklagarmyndigheten aktivt och
systematiskt arbetar för att möjliggöra en ökad enhetlighet i rättstil
lämpningen i den operativa åklagarverksamheten. Uppdraget redo
visades till regeringen den 15 december 2011. Regeringen avser att
återkomma i frågan under 2012.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

19. nr 164
Särskild utlänningskontroll
Skr. 2010/11:39, bet. 2010/11:JuU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 mars 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
20. nr 168
Ny fastighetsmäklarlag
Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 mars 2011 och den 19 maj 2011 utfärdade regeringen de la
gar som riksdagen antagit (SFS 274, 666 och 667).
21. nr 174
Delegationsbeslut inom JO-ämbetet
Framst. 2009/10:RS5, bet. 2010/11:KU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 mars 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 271).
22. nr 175
Unga lagöverträdare
Mot. 2010/11:Ju387, bet. 2010/11:JuU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om handläggning av ungdomsbrottsutredningar*: Rege
ringen planerar att under våren 2012 tillsätta en utredning angående
vissa frågor rörande utredningar av ungdomsbrott.
23. nr 179
Offentlig förvaltning
Mot. 2010/11:K408, bet. 2010/11:KU23
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 16 om skydd för sk. whistle-blowers*: Det är regeringens am
bition att låta frågan omfattas av kommittédirektiv, som under år
2012 kommer att beslutas i ett näraliggande ämne.
24. nr 186
Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen.
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Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 april 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 423–426).

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

25. nr 189
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genom
förande av direktiv 2006/24/EG
Prop. 2010/11:46, bet. 2010/11:JuU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om underställning och mom. 7 om lagförslagen i övrigt om
lagring av trafikuppgifter: Riksdagen beslutade den 16 mars 2011
att regeringens lagförslag skulle hänvisas till justitieutskottet för att
där vila i minst 12 månader från den 11 mars 2011. Regeringen av
vaktar vidare ställningstagande i lagstiftningsprocessen.
26. nr 195
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kame
raövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009
Skr. 2010/11:66, bet. 2010/11:JuU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 april 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
27. nr 196
JO som nationellt besöksorgan enligt Opcat
Framst. 2010/11:JO2, bet. 2010/11:KU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 mars 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 340).
28. nr 208
Ändringar i skuldsaneringslagen m.m.
Prop. 2010/11:31, mot. 2010/11:C4 yrk. 1, 2, 3, och 5,
2010/11:C203 och 2010/11:C216, bet. 2010/11:CU9
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ändringar i skuldsaneringslagen: Den 5 maj 2011 ut
färdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 471 och 472).
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om insolvensprognosen vid skuldsanering*: En utredning
planeras som ska se över bl.a. insolvensprognosen vid skuldsane
ring. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 4 (res. 3) om överskuldsättning*: En utredning planeras för
att ta fram underlag till en strategi för att motverka överskuldsätt
ning.
Momentet är inte slutbehandlat.
29. nr 210
Genomförande av FN:s vapenprotokoll
Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 maj 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 467–469). Den 28 juni 2011 deponerades Sveriges ratifika
tionsinstrument hos Förenta Nationernas generalsekreterare.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

30. nr 219
Ändring i brottsbalken
Bet. 2010/11:JuU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 april 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 422).
31. nr 236
Förbättrat skydd mot stalkning
Prop. 2010/11:45, mot. 2010/11:Ju3 och Ju273, bet. 2010/11:JuU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1, 3–5 och 7 om lagförslagen: Den 12 maj 2011 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 484–494).
Mom. 1 om kontaktförbud avseende gemensam bostad*: Den 23
juni 2011 beslutade justitieministern att ge en utredare i uppdrag att
lämna de förslag som behövs med anledning av riksdagens tillkän
nagivande i fråga om kontaktförbud avseende gemensam bostad (Ju
2011:E). Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2012. Mo
mentet är inte slutbehandlat.
Mom. 6 om utvärdering av lagförslagen*: I regleringsbrevet för
budgetåret 2012 ges Brottsförebyggande rådet i uppdrag att förbe
reda för ett kommande uppdrag om att följa upp och utvärdera re
formen om förbättrat skydd mot stalkning. Uppdraget kommer att ta
sikte på tillämpningen av brottet olaga förföljelse och hur bestäm
melserna om kontaktförbud tillämpas i praktiken. I uppdraget ingår
att uppmärksamma vilket genomslag elektronisk övervakning av
särskilt utvidgade kontaktförbud fått och om det område som förbu
det gäller är väl avvägt. Momentet är inte slutbehandlat.
32. nr 239
Migration och asylpolitik
Skr. 2010/11:29, bet. 2010/11:SfU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 september 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
33. nr 245
Ny lag om leksakers säkerhet
Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ny lag om leksakers säkerhet: Den 26 maj 2011 utfär
dade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 579 och 585).
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34. nr 251
Skärpt straff för köp av sexuell tjänst
Prop. 2010/11:77, bet. 2010/11:JuU22
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

Den 19 maj 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 517).
35. nr 253
Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden
Prop. 2010/11:82, bet. 2010/11:NU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 maj 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 580).
36. nr 255
Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad
brottslighet
Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 maj 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 511–516).
37. nr 260
Kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning
Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 maj 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 603–606).
38. nr 264
En ny instruktion för riksdagsförvaltningen
Framst. 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 745–751).
39. nr 267
Förkortad lagrådsperiod, m.m.
Prop. 2010/11:98, bet. 2010/11:KU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 738 och 739).
40. nr 277
Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort
Prop. 2010/11:123, bet. 2010/11:SfU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 709).
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41. nr 278
EU:s viseringskodex
Prop. 2010/11:121, bet. 2010/11:SfU9
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 705).
42. nr 284
Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård
Prop. 2010/11:107, bet. 2010/11:JuU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen anta
git (SFS 735–737).
43. nr 286
Ändring i offentlighets- och sekretesslagen
Bet. 2010/11:TU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 juni 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 779).
44. nr 291
Slutande av avtal vid internationella köp av varor
Prop. 2010/11:97, bet. 2010/11:CU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 juni 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 852).
45. nr 293
Vallagsfrågor
Mot. 2010/11:K202 m.fl., bet. 2010/11:KU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Vallagsfrågor*: Den 27 oktober 2011 beslutade regeringen direktiv
till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag se över
delar av valsystemet (Kommittén om översyn av valsystemet, Ju
2011:13, dir. 2011:97). I uppdraget ingår bl.a. att överväga frågor
om ett elektroniskt röstningsförfarande, partisymboler på valsedlar,
deltagande i val för personer med funktionsnedsättning, röstnings
lokaler för förtidsröstning och utbildning av röstmottagare m.fl.
Kommittén ska redovisa uppdraget i dessa delar senast den 15 mars
2013.
46. nr 295
Indelning i utgiftsområden m.m.
Bet. 2010/11:KU32
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om rättelser m.m. i vissa lagar: Den 16 juni 2011 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 780 och 781).
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47. nr 298
Utökat konsumentskydd vid tidsdelat boende
Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

Den 22 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 913–915, 918 och 919).
48. nr 300
Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens
Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen utfärdade den 22 juni 2011 de lagar riksdagen antagit
(SFS 860– 864).
49. nr 301
Domstolarnas handläggning av ärenden
Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen utfärdade den 22 juni 2011 de lagar riksdagen antagit
(SFS 891–900).
50. nr 302
Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte
Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 901–907).
51. nr 324
Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang
Bet. 2010/11:JuU28
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Anmälningsplikt*: Regeringen utsåg i mars 2011 en nationell
samordnare för att motverka våld och andra brott i samband med
idrottsarrangemang (Utredningen Nationell samordning för att mot
verka brottslighet i samband med idrottsarrangemang, Ku 2011:3,
dir. 2011:22). I uppdraget ligger att förbättra samverkan mellan be
rörda myndigheter och organisationer på central, regional och lokal
nivå samt analysera och löpande lämna förslag till hur brottslighet
i samband med idrottsarrangemang kan motverkas. Den nationelle
samordnaren har ett brett uppdrag som syftar till att finna effektiva
åtgärder mot huliganism i stort. Han kommer inom ramen för det
ta även att behandla frågan om anmälningsplikt vid idrottsarrang
emang. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2013.
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Riksmötet 2011/12

Skr. 2011/12:75

Riksdagens skrivelse

Justitiedepartementet

52. nr 5
Enklare fusion av aktiebolag
Prop. 2010/11:147, bet. 2011/12:CU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 oktober 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1046 och 1047).
53. nr 21
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av konventionen om en nordisk arresteringsorder: Regeringen avser att under våren 2012 besluta om till
träde till konventionen samt att deponera ratifikationsinstrument hos
det danska utrikesministeriet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 2 om regeringens lagförslag: Den 24 november 2011 ut
färdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1165–1177).
Momentet är slutbehandlat.
54. nr 30
Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 december 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1211–1217).
55. nr 34
Höständringsbudget för budgetåret 2011
Prop. 2011/12:2, bet. 2011/12:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 15 december 2011 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende utgiftsområde 4 Rätts
väsendet anslagen 1:12 Rättsliga biträden m.m., 1:13 Kostnader för
vissa skaderegleringar m.m. och 1:16 säkerhets- och integritets
skyddsnämnden. Den 22 december 2011 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende utgiftsom
råde 4 Rättsväsendet anslagen 1:11 Ersättning för skada på grund av
brott samt 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar.
56. nr 43
Liechtensteins associering till Schengenregelverket
Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 december 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1207–1210).
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57. nr 58
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2011/12:1, utg. omr. 1, bet. 2011/12:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet

Mom. 1 om anslag m.m. 2012 inom utgiftsområde 1, c) om ändringar i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas
arbete i riksdagen: Den 15 december 2011 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 1536).
Mom. 1 om anslag m.m. 2012 inom utgiftsområde 1, i) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 22 december 2011
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
första utgiftsområdets anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, 6:2
Justitiekanslern, 6:3 Datainspektionen, 6:5 Valmyndigheten och 6:6
Stöd till politiska partier.
58. nr 72
Värdering till verkligt värde
Prop. 2011/12:26, bet. 2011/12:CU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 december 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1554–1556).
59. nr 79
Utgiftsområde 8 Migration
Prop. 2011/12:1 utg.omr. 8, bet. 2011/12:SfU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag under utgiftsområde 8 Migration a) bemyndigande och b) anslag: Den 22 december 2011 beslutade regeringen
regleringsbrev för de anvisade anslagen.
60. nr 90
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2011/12:1 utg.omr. 18, bet. 2011/12:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2012: Den 22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2012 avseende utgiftsområdets anslag 3:1 Marknads
domstolen, 3:2 Konsumentverket, 3:3 Allmänna reklamationsnämn
den, 3:4 Fastighetsmäklarnämnden, 3:5 Åtgärder på konsumentom
rådet och 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter.
Mom. 16 om ändring i fastighetsmäklarlagen: Den 19 januari
2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 19).
61. nr 95
Utgiftsområde 4 RättsväsendetProp. 2011/12:1, utg.omr. 4, bet.
2011/12:JuU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet: Den 22 de
cember 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2012 avseende fjärde utgiftsområdets anslag 1:1 Polisorganisatio
nen, 1:2 Säkerhetspolisen, 1:3 Åklagarmyndigheten, 1:4 Ekobrotts
myndigheten, 1:5 Sveriges Domstolar, 1:6 Kriminalvården, 1:7
Brottsförebyggande rådet, 1:8 Rättsmedicinalverket, 1:9 Genteknik
nämnden, 1:10 Brottsoffermyndigheten, 1:11 Ersättning för skador
på grund av brott, 1:12 Rättsliga biträden m.m., 1:13 Kostnader för
vissa skaderegleringar m.m., 1:14 Avgifter för vissa internationella
sammanslutningar, 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande ar
bete, 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och 1:17 Do
marnämnden. Momentet är slutbehandlat. Mom. 2 om stiftelse för
att främja kriminologisk forskning, p. a)–b): Regeringen planerar att
under 2012 bidra till bildandet av en stiftelse för att främja krimino
logisk forskning och besluta om kapitaltillskott på högst 14 000 000
kr till stiftelsen för främjande av kriminologisk forskning. Momen
tet är inte slutbehandlat.

Skr. 2011/12:75
Justitiedepartementet
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Utrikesdepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Utrikesdepartementet

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
1.

nr 45
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 1, bet. 2006/07:KU1
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. SB 8), 2007/08:75
(p. UD 3), 2008/09:75 (p. UD 2), skr. 2008/09:75 (p. UD 2), skr.
2009/10:75 (p. UD 1) och skr. 2010/11:75 (p. UD 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 13 om handläggningen av ärenden om bortförda barn:* En
översyn av UD:s arbete med dessa frågor har gjorts, och i depar
tementet fortsätter arbetet med att effektivisera handläggningen
av dessa ärenden. Regeringen har i skrivelsen Redogörelse för re
geringens arbete med att förbättra och effektivisera hanteringen av
ärenden som rör internationella barnbortföranden (skr. 2011/12:65)
redovisat sina åtgärder. Momentet är slutbehandlat.

Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
2.

nr 206
Mellanöstern och Nordafrika
Bet. 2009/10:UU9
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. UD 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om folkmord – kristna i det osmanska riket 1915*: Frågan
bereds vidare inom Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehand
lat.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
3.

nr 98
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2010/11:1, utg.omr. 7, skr. 2009/10:214, bet. 2010/11:UU2
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. UD 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd – a) biståndsram, b) anslag och anslagsvillkor m.m. för 2011 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, c)
bemyndigande beträffande anslag 1:1 avseende garantier inom det
internationella utvecklingssamarbetet, d) bemyndigande beträffan-
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de garantier avseende NIB:s miljölån, h) bemyndigande beträffande
kapitaltillskott till Swedfund, mom. 9 om beställningsbemyndigande
beträffande anslag 1:1, mom. 10 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 2:1: Regeringen beslutade den 22 december 2010
om regleringsbrev för ifrågavarande anslag.
Mom. 15 om skrivelse om biståndets resultat: Regeringen beslu
tade den 20 januari 2011 att lägga riksdagens skrivelse i den delen
till handlingarna.
Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd – e) godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i AfDB och bemyndigande beträffande
garantier till följd av kapitalhöjningen: Den 3 februari 2011 beslu
tade regeringen om ett svenskt deltagande i kapitalhöjningen samt
om garantier. f) godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i IDB och bemyndigande beträffande garantier till följd av
kapitalhöjningen: Den 29 oktober 2011 beslutade regeringen om ett
svenskt deltagande i kapitalhöjningen samt om garantier. g) godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i IBRD och
bemyndigande beträffande garantier till följd av kapitalhöjningen:
Regeringen avser att under våren 2012 besluta om ett svenskt delta
gande i kapitalhöjningen.
Mom. 8 om godkännande av ändring av stadgar för IFC: Den
17 februari 2011 beslutade regeringen att Sverige ska godkänna
ändringen av stadgarna för IFC.
Moment som inte är slutbehandlat: mom. 1 g).
4.

Skr. 2011/12:75
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nr 133
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. UD 16).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv – h) bemyndigande avseende exportkrediter, i) bemyndigande avseende
investeringsgarantier, j) bemyndigande avseende upplåningsrätt för
Exportkreditnämnden, n) anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv: Den 22 december 2010 beslutade regeringen om regleringsbrev
för ifrågavarande anslag. k) bemyndigande avseende lån till AB
Svensk Exportkredit: Den 22 december 2010 beslutade regeringen
i regleringsbrev avseende Riksgäldskontoret att förlänga bemyndi
gandet.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv – l)
bemyndigande avseende kreditgaranti för AB Svensk Exportkredit:
Mot bakgrund av händelseutvecklingen på kreditmarknaden har re
geringen inte ansett det nödvändigt att ta kreditgarantin i anspråk.
m) bemyndigande avseende grundfondsförbindelsen till AB Svensk
Exportkredit: Den 10 november 2011 beslutade regeringen om upp
hörande av grundfondsförbindelsen.
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5.

nr 159
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å
andra sidan
Prop. 2010/11:50, bet. 2010/11:UU8
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Den 24 februari 2011 beslutade regeringen att en underrättelse ska
lämnas till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd.
6.

nr 205
Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av la
gen (1996:95) om internationella sanktioner
Prop. 2010/11:68, bet. 2010/11:UU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 april 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

7.

nr 207
Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Prop. 2010/11:111, bet. 2010/11:UFöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 april 2011 beslutade regeringen om en svensk insats.

8.

nr 238
Fortsatt tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om interna
tionella sanktioner
Prop. 2010/11:91, bet. 2010/11:UU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 maj 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivel
se till handlingarna.

9.

nr 246
Europarådet
Skr. 2010/11:54, bet. 2010/11:UU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 februari 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

10. nr 248
OSSE
Skr. 2010/11:55, bet. 2010/11:UU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 februari 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
11. nr 261
Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om
överföring av krigsmateriel.
34

Prop. 2010/11:112, skr. 2010/11:114, bet. 2010/11:UU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om en ny krigsmateriellagstiftning, politik för global utveckling (PGU), ett demokratikriterium*: Frågan bereds inom Re
geringskansliet. Regeringen avser att under våren 2012 besluta om
direktiv för en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av
exporten av krigsmateriel.
Mom. 7 om regeringens proposition 2010/11:112 Genomförande
av direktiv om överföring av krigsmateriel: Den 9 juni 2011 utfärda
de regeringen den lag som riksdagen beslutat (SFS 849). Momentet
är slutbehandlat.
Mom. 8 om regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Frågan bereds inom Regeringskansliet
Moment som inte är slutbehandlade: mom. 6 och mom. 8.

Skr. 2011/12:75
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12. nr 272
Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll
Prop. 2010/11:50, bet. 2010/11:NU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen be
slutat (SFS 791–805).
13. nr 288
Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
Prop. 2010/11:92, bet. 2010/11:UU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 juni 2011 beslutade regeringen att avtalet ska ratificeras
samt att en anmälan ska lämnas till parterna.
14. nr 289
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unio
nen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indone
sien, å den andra
Prop. 2010/11:88, bet. 2010/11:UU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 september 2011 beslutade regeringen att avtalet ska ratifice
ras samt att en anmälan ska lämnas till parterna.
15. nr 308
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i
Libyen
Prop. 2010/11:127, bet. 2010/11:UFöU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 juni 2011 beslutade regeringen om en fortsatt svensk insats.
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Riksmötet 2011/12

Skr. 2011/12:75

Riksdagens skrivelse

Utrikesdepartementet

16. nr 3
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i
Libyen
Prop. 2011/12:5, bet. 2011/12:UFöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 september 2011 beslutade regeringen om en fortsatt svensk
insats.
17. nr 18
Norden
Skr. 2010/11:90, bet. 2011/12:UU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 december 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
18. nr 35
Höständringsbudget för 2011
Prop. 2011/12:2, bet. 2011/12:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 1 och den 8 december 2011 beslutade regeringen om änd
ring av ifrågavarande regleringsbrev (utgiftsområde 24 anslag 2:3
respektive utgiftsområde 5 anslag 1:4).
19. nr 49
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Prop. 2011/11:1, utg.omr. 5, bet. 2011/12:UU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om bemyndigande för ramanslaget 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen och mom. 2 om anslagen under utgiftsområde 5
Internationell samverkan: Den 8, den 15 och den 22 december 2011
beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag under
utgiftsområdet.
20. nr 81
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i
Afghanistan (ISAF)
Prop. 2011/12:29, bet. 2011/12:UFöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
I regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten be
slutade regeringen om en fortsatt svensk insats.
21. nr 82
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan
(Kfor)
Prop. 2011/12:33, bet. 2011/12:UFöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
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I regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten be
slutade regeringen om en fortsatt svensk insats.
22. nr 83
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2011/11:1, utg.omr. 7, bet. 2011/12:UU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd – a) biståndsram, b) anslag och villkor för 2012
under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, c) bemyndigande
avseende garantier för biståndsverksamhet, d) bemyndigande avseende garantier för EIB-lån, e) bemyndigande avseende garantier
för NIB:s miljöinvesteringslån, f) bemyndigande avseende kapitaltillskott till Swedfund, mom. 11 om beställningsbemyndigande för
anslag 1:1, mom. 12 om beställningsbemyndigande för anslag 1:2:
Den 15 och den 22 december 2011 beslutade regeringen reglerings
brev för ifrågavarande anslag under utgiftsområdet. Momenten är
slutbehandlade.
Mom. 21 om skrivelse om biståndets resultat: Frågan bereds in
om Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat.
23. nr 103
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv – e)
bemyndigande för anslaget 2:3, f) bemyndigande avseende exportkreditgarantier, g) bemyndigande avseende investeringsgarantier,
h) bemyndigande avseende upplåningsrätt för Exportkreditnämnden, anslaget inom utgiftsområde 24 Näringsliv: Den 22 december
2011 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag
under utgiftsområdet. i) bemyndigande avseende lån till AB Svensk
Exportkredit: Den 22 december 2011 beslutade regeringen i regle
ringsbrev avseende Riksgäldskontoret att förlänga bemyndigandet.
j) bemyndigande avseende kreditgaranti för AB Svensk Exportkredit: Frågan bereds inom Regeringskansliet.
Moment som inte är slutbehandlat: mom. 3 j).
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Äldre riksmöten

Försvarsdepartementet

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
1.

nr 143
Sveriges försvarspolitik 2005-2007
Prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Fö 11), skr. 2005/06:75
(p. Fö 4), skr. 2006/07:75 (p. Fö 2), skr. 2007/08:75 (p. Fö 2), skr.
2008/09:75 (p. Fö 1), skr. 2010/11:75 (p. Fö 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 c) om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur*: Riksda
gen gav regeringen tillkänna som sin mening vad utskottet anför om
civil och militär verksamhet i Arvidsjaur. Av utskottets övervägan
den framgår bl.a. att det även fortsättningsvis ska bedrivas militär
verksamhet i Arvidsjaur. Genom en ändring av regleringsbrevet för
Försvarsmakten i februari 2005 lämnades uppdrag till myndigheten
om verksamhet i Arvidsjaur. I juni 2005 uppdrog regeringen åt För
svarsmakten och Försvarets materielverk att fortsätta arbetet med att
utveckla den internationella militära test-, utbildnings- och övnings
verksamheten i Sverige (ITÖ). Myndigheterna redovisade uppdra
get i oktober samma år. I regleringsbreven för Försvarsmakten och
Försvarets materielverk för 2006 och åren därefter, har regeringen
uppdragit åt de två myndigheterna att bedriva ITÖ. Momentet är
slutbehandlat i den del det avser militär verksamhet i Arvidsjaur.
I juni 2005 uppdrog regeringen också åt en särskild utredare att
föreslå åtgärder för att utveckla ett centrum för civil test- och öv
ningsverksamhet i subarktisk miljö. Uppdraget slutredovisades i
juni 2006 genom betänkandet Testa och öva i norra Sverige – Cen
ter i Arvidsjaur (SOU 2006:62). Betänkandet har remissbehandlats.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
2.

nr 110
Beredskapen för kärnkraftsolyckor
Bet. 2007/08:FöU4
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fö 11), skr. 2008/09:75
(p. Fö 6), skr. 2010/11: 75 (p. Fö 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om beredskapen för kärnkraftsolyckor*: Regeringen beslu
tade den 20 november 2008 förordningen (2008:1002) med instruk
tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I instruk
tionen anges att myndigheten ska utveckla och stödja samhällets
beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med
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förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder och arbeta med
samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga
och hantera olyckor och kriser. Myndigheten har också till uppgift
att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en
kris. Samarbetet inom Regeringskansliet har under 2007-2008 in
tensifierats för att identifiera och tydliggöra de mål och krav som
regeringen ställer på beredskapen för kärnkraftsolyckor. Regeringen
uppdrog i regleringsbrevet för 2009 åt Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap att redovisa vilka åtgärder som myndigheten
tillsammans med berörda aktörer har vidtagit för att höja förmågan
att hantera kärnkraftsolyckor. Uppdraget redovisades i december
2009 som ett delprojekt inom ramen för handlingsplanen Beredska
pen för radiologiska och nukleära olyckor 2015 som inriktar åtgär
der och projekt på området fram till 2015. Utöver detta redovisades
under samma period det delprojekt som avser larm, kommunika
tion och lägesuppfattning. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i
rapporten Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära
olyckor 2015 som dåvarande Statens räddningsverk tog fram un
der 2008 på uppdrag av den svenska delegationen för kärnenergi
beredskap. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps reg
leringsbrev för 2010 har myndigheten fått i uppdrag att rapportera
vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av handlingsplanen.
I juli 2010 fick Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att i samråd
med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolissty
relsen och Affärsverket svenska kraftnät genomföra en översyn av
förmågan att skydda kärntekniska anläggningar och transporter av
kärnämnen från antagonistiska hot. En delredovisning gjordes i ja
nuari 2011. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 de
cember 2011 [har bett SSK uppdatera resultatet av redovisningen].
Regeringen beslutade den 20 december 2011 om regleringsbrev för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i vilket det framgår
att 26 miljoner kronor är tilldelade för beredskapsåtgärder mot kärn
kraftsolyckor. För åren 2009–2011 tilldelade regeringen 20 miljo
ner kronor per år för ändamålet.. Under februari 2011 genomfördes
SAMÖ/KKÖ 2011 (Samverkansövning/Kärnkraftsövning 2011).
Övningen fokuserade dels på hanteringen av en kärnteknisk hän
delse, dels analys av de långsiktiga konsekvenserna av en olycka.
Regeringskansliet var en av de övade aktörerna. I regleringsbrevet
för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2012 anges
att myndigheten ska återrapportera de åtgärder som vidtagits med
anledning av den reviderade handlingsplanen i Den svenska bered
skapen för radiologiska och nukleära olyckor 2015 (Fö2009/2522/
SSK). Momentet är inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2009/10
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Riksdagens skrivelse
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3.

nr 327
Räddningstjänst och skydd mot olyckor
Skr. 2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11: 75 (p. Fö 7).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 maj 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivel
se till handlingarna.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
4.

nr 100
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011
Skr. 2010/11:27, bet. 2010/11:UFöU2
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11: 75 (p. Fö 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om att det är lämpligt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur Sverige ska bidra till EU:s stridsgrupper
efter 2011: Vid behandlingen av budgetproposition 2012 godkände
riksdagen att Sverige som ramansvarig nation får leda en nordisk
stridsgrupp tidigast under 2015. Regeringen avser föreslå att Sveri
ge som ramnation leder en av EU:s stridsgrupper i beredskap under
det första halvåret av 2015. Momentet är inte slutbehandlat.

5.

nr 103
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2011
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FöU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11: 75 (p. Fö 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1.b om bemyndigande till regeringen att för 2011 utnyttja
en kredit om högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig,
krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger: Skri
velsen har i denna del lagts till handlingarna den 19 januari 2012.
Momentet är slutbehandlat.

6.

nr 180
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksam
het
Skr. 2010/11:41, bet 2010/11:FöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen har den 20 december 2011 lämnat skrivelsen Integri
tetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (skr.
2011/12:48). Skrivelsen är den kontrollstation och årliga rapport
som riksdagen efterfrågat (bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266).
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7.

nr 213
Samhällets krisberedskap
bet 2010/11:FöU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 3 om att regeringen ska redovisa resultatet av överläggningarna mellan företrädare för staten respektive sjukvårdshuvudmännen om hur statens helikopterresurser ska kunna användas för angelägna sjuktransporter*: Frågan är under beredning. Momentet är
inte slutbehandlat.
Mom. 6 om att regeringen ska utreda behovet av ytterligare reglering avseende brandskydd i flerbostadshus för att uppnå förbättringar samt redovisa resultatet för riksdagen*: I samband med den
utredning som Statens haverikommission genomförde efter branden
i Rinkeby 2009, fick Boverket i uppdrag av Statens haverikommis
sion att utreda alternativ för förbättrat skydd i trapphus. Boverket
har inkommit med en rapport i frågan i maj 2011. Regeringen avser
återkomma till riksdagen om resultatet av uppdraget. Momentet är
inte slutbehandlat.
Mom. 9 om angelägenheten av en översyn av rekryteringsfrågan
avseende deltidsbrandmän*: Frågan om flexibla sjukskrivnings
nivåer har överlämnats till Parlamentariska socialförsäkringsutred
ningen (Dir. 2010:48). Frågan bereds inom Regeringskansliet. Mo
mentet är inte slutbehandlat.
8.

nr 232
Försvarsmakten
Bet. 2010/11:FöU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom 3 om att det bör utredas hur luftförsvaret ska utformas långsiktigt för att det ska kunna möta framtida operativa krav*: Direktiv
för en luftförsvarsutredning är under beredning i Regeringskansliet.
Momentet är inte slutbehandlat.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
9.

nr 36
Höständringsbudget för 2011
Prop. 2011/12:2, bet. 2011/12:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om användning av anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten:
Regeringen har den 8 december 2011 beslutat om ändring av regle
ringsbrevet för budgetåret 2011 avseende Strålsäkerhetsmyndighe
ten innebärande att anslaget får användas för att täcka underskottet
som finns på äldreanslaget 34:2 (2008) Statens kärnkraftinspektion:
Förvaltningskostnader. Momentet är slutbehandlat.
41

10. nr 91
Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten
Prop. 2011/12:24, bet. 2011/12:KU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 och 2 om lagförslagen: Den 20 december 2011 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1574 och 1573).
11. nr 92
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2012
Prop 2011/12:1, bet 2011/12: FöU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad
Mom. 1.a om bemyndigande till regeringen att för 2012 utnyttja
en kredit om högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig,
krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger: Mo
mentet är inte slutbehandlat men beräknas läggas till handlingarna i
januari 2013.
Mom. 1.b om kredit i Riksgäldskontoret för Försvarets materielverk: Regeringen har genom beslut den 20 december 2011 om reg
leringsbrev för Försvarets materielverk för 2012 medgett Försvarets
materielverk att disponera en kredit i Riksgäldskontoret i enlighet
med riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1.c om kredit i Riksgäldskontoret för Försvarsexport
myndigheten: Regeringen har genom beslut den 20 december 2011
om regleringsbrev för Försvarsexportmyndigheten för 2012 medgett
Försvarsexportmyndigheten att disponera en kredit i Riksgäldskon
toret i enlighet med riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1.d om investeringsplan för Kustbevakningen för 2012–
2015: Regeringen har genom beslut den 20 december 2011 om reg
leringsbrev för Kustbevakningen för 2012 fastställt investeringsplan
för Kustbevakningen enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbe
handlat.
Mom. 1.e om bemyndigande för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor: Regeringen har ge
nom beslut den 20 december 2011 om regleringsbrev för Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap för 2012 fastställt bemyn
digande om ekonomiska åtaganden för anslaget 2:2 Förebyggande
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor enligt riksdagens
beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1.f om bemyndigande för anslaget 2:4 Krisberedskap: Re
geringen har genom beslut den 20 december 2011 om reglerings
brev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2012
fastställt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 2:4
Krisberedskap enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1.g om bemyndigande till regeringen att för 2012 besluta
om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet
intill ett belopp av 500 000 000 kr: Regeringen har genom beslut
den 20 december 2011 om regleringsbrev för Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap för 2012 medgett Myndigheten för sam
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hällsskydd och beredskap att disponera en låneram enligt riksdagens
beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom 1.h om bemyndigande till regeringen att för 2012 besluta
om lån i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen
för Socialstyrelsens verksamhet intill ett belopp av 350 000 000 kr:
Regeringen har genom beslut den 20 december 2011 om reglerings
brev för Socialstyrelsen för 2012 medgett Socialstyrelsen att dispo
nera en låneram enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehand
lat.
Mom. 1.i om investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2012–2015: Regeringen har genom beslut
den 20 december 2011 om regleringsbrev för Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap för 2012 fastställt en investeringsplan en
ligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1.j om disponering av avgifter för att finansiera Strålsäkerhetsmyndighetens kostnader för granskning av eventuella ansökningar om att få uppföra nya kärnkraftverk: Regeringen har genom
beslut den 22 december 2011 om regleringsbrev för Strålsäkerhets
myndigheten fastställt hur myndighetens intäkter från avgiftsbelagd
verksamhet får disponeras enligt riksdagens beslut. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 1.k om bemyndigande för anslag 3:1 Strålsäkerhets
myndigheten: Regeringen har genom beslut den 22 december 2011
om regleringsbrev för Strålsäkerhetsmyndigheten fastställt bemyn
digande om ekonomiska åtaganden för anslaget 3:1 Strålsäkerhets
myndigheten enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1.l om anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap för 2012: Den 20 och den 22 december 2011
beslutade regeringen om regleringsbrev för 2012 avseende myndig
heternas verksamhet och tilldelning av anslagsmedel m.m. enligt
riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2.a och 2.c om investeringsplan för Försvarsmakten och
bemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar: Regeringen har genom beslut den 22 december 2011
om regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten
fastställt en plan över viktigare materielanskaffningsprojekt för re
geringens godkännande under 2012. Vidare innebär samma beslut
att regeringen har fastställt investeringsplan för Försvarsmakten och
bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:3 Anskaff
ning av materiel och anläggningar enligt riksdagens beslut. Momen
tet är slutbehandlat.
Mom. 2.b om anskaffning av materielprojekt 2012 avseende uppgradering av JAS 39 Gripen: Försvarsmakten genomför arbetet med
att ta fram nödvändigt underlag för ett ställningstagande avseende
en långsiktig inriktning för fortsatt vidmakthållande och vidareut
veckling av flygsystemet. Underlaget redovisas i myndighetens
budgetunderlag för 2013. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 2.d om bemyndigande för anslaget 1:4 Vidmakthållande,
avveckling m.m. av materiel och anläggningar: Regeringen har ge
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nom beslut den 22 december 2011 om regleringsbrev för budgetåret
2012 avseende Försvarsmakten fastställt bemyndigande om eko
nomiska åtaganden för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar enligt riksdagens beslut. Mo
mentet är slutbehandlat.
Mom. 3 om objektramsredovisning*: Regeringen har för avsikt
att återkomma i ärendet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 4 om beslut om materielprojekt beroende på oförutsedda
förändrade förutsättningar: Regeringen har hittills inte fattat några
beslut med anledning av momentet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 5 om EU:s stridsgrupper och luftförsvarsutredning: Direk
tiv för en luftförsvarsutredning är under beredning i Regeringskans
liet. Regeringen avser att återkomma med en proposition avseende
EU:s stridsgrupper under våren 2012. Momentet är inte slutbehand
lat.
Mom. 6 om grundorganisationen och Särskilda operationsgruppen: Regeringen har genom beslut den 22 december 2011 om reg
leringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarsmakten uppdragit
åt myndigheten att den 1 januari 2012 inrätta Särskilda operations
gruppen (SOG) som en organisationsenhet. Momentet är slutbe
handlat.
Mom. 7 om organisationstillhörighet m.m. för den verksamhet
som bedrivs inom ramen för Försvarsmaktens logistikverksamhet*:
Med anledning av riksdagens beslut kommer regeringen att åter
komma till riksdagen i frågan om organisationstillhörighet m.m. för
den verksamhet som bedrivs inom ramen för Försvarsmaktens lo
gistikverksamhet. Momentet är inte slutbehandlat
Mom. 8 om anslaget för de frivilliga försvarsorganisationerna*:
Regeringen har för avsikt att återkomma i ärendet. Momentet är inte
slutbehandlat.
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Socialdepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Socialdepartementet

Riksmötet 1997/98
Riksdagens skrivelse
1.

nr 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) och skr. 2010/11:75 (p. S 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om övriga konkurrensfrågor*: I regleringsbrevet för bud
getåret 2003 avseende Konkurrensverket gav regeringen Konkur
rensverket i uppdrag att närmare analysera konkurrensen på mark
naden för tandvård samt orsakerna till de brister som finns. I rappor
ten Tandvård och konkurrens (2004:1) i januari 2004 lämnades bl.a.
förslag rörande landstingens hantering av mervärdesskatt. I rappor
ten konstaterades bland annat att det s.k. kommunkontosystemet,
vars syfte är att neutralisera effekterna av mervärdesbeskattning vid
förvärv av varor och tjänster till kommunal verksamhet skapar kon
kurrenssnedvridning i förhållande till privata tandvårdsföretag som
inte omfattas av systemet.
Frågan om landstingens hantering av ingående mervärdesskatt i
folktandvårdens verksamhet och de problem som tas upp i Konkur
rensverkets rapport har behandlats av regeringen i propositionen
Statligt tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49) som beslutades av re
geringen den 17 januari 2008. Enligt landstingen hanteras ersätt
ningen från kommunkontosystemet på ett sätt som innebär att den
inte kommer folktandvården till del. Regeringen konstaterar dock i
propositionen att redovisningen av folktandvårdens kostnader och
intäkter måste vara mera transparent än i dag för att det ska gå att
bedöma om ersättning från kommunkontosystemet leder till kon
kurrenssnedvridning till folktandvårdens fördel eller inte. Rege
ringen har i enlighet med vad som aviserades i propositionen gett
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 redovis
ningen av folktandvårdens intäkter och kostnader. Uppdraget har
redovisats i en delrapport i juni 2009 där Statskontoret bl.a. anser att
det inte finns en tillräcklig grad av transparens i landstingens eko
nomiska redovisning av folktandvården vilket begränsar möjlighe
terna att bedöma om det förekommer subventioner som snedvrider
konkurrensen. Landstingen har under 2010 tillsatt en projektgrupp
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med uppdrag att ta fram en gemensam modell för särredovisning av
tandvårdsverksamheterna. Ett förslag till hur den ekonomiska redo
visningen ska ske framgent har ställts till bl.a. Statskontoret för att
myndigheten ska kunna beakta detta i sin slutrapport. Om den fö
reslagna modellen kan anses garantera tillräckligt god transparens i
redovisningen bör lagstiftning kunna undvikas.
I Budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 9,
s. 44) konstaterar regeringen att Statskontoret i sin slutrapport som
lämnades i juni 2011 bedömer att den redovisningsmodell som
kommer att börja tillämpas fr.o.m. 2012 lever upp till kraven på en
transparent redovisning. Statskontoret föreslår att en uppföljning
av huvudmännens redovisning av folktandvården genomförs under
2014 och regeringen avser att återkomma till riksdagen när en sådan
uppföljning har genomförts.

Skr. 2011/12:75
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Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
2.

nr 102
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) och skr. 2010/11:75 (p. S 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 34 om vissa frågor om aktivitetsersättningen*: Den del
av momentet som rör vilande ersättning vid studier lämnades för
slag 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) som regeringen den 20 december 2007 bemyn
digade vederbörande statsråd att tillkalla har den 2 december 2008
överlämnat betänkandet Brist på brådska – en översyn av aktivi
tetsersättningen (SOU 2008:102). Betänkandet har remitterats och
förslagen bereds inom Regeringskansliet. Regeringen har i Budget
propositionen för 2012 angett att en långsiktig och strukturellt riktig
reform av aktivitetsersättningen kräver vidare analys och utredning
(prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, s. 59). Ett sådant arbete har påbör
jats i Regeringskansliet. Kvarvarande delar av momentet behandlas
inom ramen för detta arbete.
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Riksmötet 2004/05

Skr. 2011/12:75

Riksdagens skrivelse

Socialdepartementet

3.

nr 166
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.
Framställning 2004/05:RRS2, bet. 2004/05:SoU10
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
8) och skr. 2010/11:75 (p. S 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 55 om speciallivsmedel*: Enligt 20 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner har, om regeringen föreskriver det, den som är
under 16 år rätt till reducering av sina kostnader för inköp av såda
na av läkare förskrivna livsmedel som avses i 20 § livsmedelslagen
(1971:511) med det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger
120 kronor.
Enligt 6 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner gäl
ler den nedsättning av priset på vissa livsmedel som föreskrivs i
20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. när ett barn
lider av någon av de sjukdomar som anges i bilagan till förord
ningen. Läkemedelsverket ska, enligt 6 § 2 st. samma förordning,
upprätta en förteckning över de livsmedel som omfattas av pris
nedsättningen.
Läkemedelsverket uppdaterar numera, efter samråd med Livs
medelsverket, innehållet i bilagan till Läkemedelsverkets före
skrifter (1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. Syftet är att
förteckningen över livsmedel för särskilda näringsändamål, vilka får
utlämnas till nedsatt pris till den som är under 16 år vid vissa av re
geringen fastställda sjukdomar, årligen görs aktuell. Förteckningen
reviderades senast i december 2011 och både nya produkter och nya
varianter av tidigare inkluderade livsmedel har tillkommit på listan.
Produkter som inte längre tillhandahålls i Sverige har också utgått
ur förteckningen.
Läkemedelsverket har i sitt regleringsbrev för år 2012 fått i upp
drag att genomföra en kartläggning av landstingens subventioner av
speciallivsmedel för individer över 16 år. Myndigheten ska också
beskriva processen för när ett livsmedel förs upp på förteckningen
över livsmedel som omfattas av prisnedsättning.
Livsmedelsverket har vidare fått i uppdrag att göra en översiktlig
beskrivning av tillgången till speciallivsmedel för sådana sjukdomar
som berättigar till prisnedsättning av livsmedel enligt 20 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Uppdraget ska redovisas
till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 decem
ber 2012.
Frågan huruvida subventionssystemet i andra delar eventuellt ska
förändras bereds fortsatt inom Regeringskansliet.
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Riksmötet 2005/06

Skr. 2011/12:75

Riksdagens skrivelse

Socialdepartementet

4.

nr 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) och skr. 2010/11:75 (p. S 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om sjuklön*: Frågan om sjuklönesystemet kommer att be
handlas av den parlamentariskt tillsatta kommittén, Kommittén om
hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) (dir.
2010:48), som har uppdrag att se över de allmänna försäkringarna
vid sjukdom och arbetslöshet. Kommitténs arbete ska slutredovisas i
sin helhet senast den 15 maj 2013.

5.

nr 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) och skr. 2010/11:75 (p. S 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 22 om spelberoende*: Den 20 juni 2007 tillsatte rege
ringen 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 och öppna vissa typer av vadhåll
ning för nya aktörer. Betänkandet bereds i Regeringskansliet (Fi
nansdepartementet). Under 2009 genomförde Statens folkhälso
institut den första svenska longitudinella studien om spel och hälsa.
Studien syftar bl.a. till att beskriva spelandet och undersöka omfatt
ningen av spelproblem. Studien ska genomföras under flera år fram
över. Statens folkhälsoinstitut har i samarbete med Stockholms läns
landsting, Göteborgs stad och Malmö stad utarbetat behandlings
metoder för spelberoende. Den senaste utvärderingen av metoderna
presenterades i slutet av 2011.

6.

nr 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) och
skr. 2010/11:75 (p. S 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 13 om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska
vården*: Regeringen har den 10 juli 2008 fattat beslut om direktiv
om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (dir.
2008:93). En särskild utredare (S 2008:09) ska göra en översyn av
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård samt ha som utgångspunkt dels förslagen
från Psykansvarskommittén i betänkandet Psykisk störning, brott
och ansvar (SOU 2002:3), dels att det ekonomiska ansvaret ska för
ändras i olika avseenden. Regeringen beslutade den 8 oktober 2009
om tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2009:93). Utredningen ska
utöver tidigare uppdrag överväga vilka regler som bör gälla i fråga
om en intagen som har förts över från 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 samt redogöra för de
följder som utredningens förslag har på hälso- och sjukvård och
socialtjänst ur ett patient- och brukarperspektiv samt ett organisato
riskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2012
(dir. 2010:88 och dir. 2011:107).
Med utgångspunkt i den Nationella psykiatrisamordnarens be
tänkande (SOU 2006:100) har regeringen dessutom beslutat om ett
flertal satsningar på psykiatrins område.
7.

Skr. 2011/12:75
Socialdepartementet

nr 148
Legitimation och skyddad yrkestitel
Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 24), skr. 2007/08:75
(p. S 18), skr. 2008/09:75 (p. S 16), skr. 2009/10:75 (p. S 15) och
skr. 2010/11:75 (p. S 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om legitimation för cytodiagnostiker*: Med anledning av
riksdagens tillkännagivande har promemorian Legitimation för cy
todiagnostiker utarbetats inom Regeringskansliet. Promemorian har
remissbehandlats. Flera av remissinstanserna, bl.a. Socialstyrelsen,
Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, var kritiska
till förslaget att införa legitimation för cytodiagnostiker. Den kritik
som framfördes var bl.a. att den principiellt viktiga frågan om vilka
ytterligare yrkesgrupper som ska ges rätt till legitimation borde utre
das i ett större sammanhang.
Den 2 april 2009 beslutade regeringen att tillsätta Utredningen
om trygghet och säkerhet för individen – behörighet för personal in
om hälso- och sjukvård och socialtjänst (S 2009:02) (dir. 2009:25).
I utredarens uppdrag ingick att se över ett antal frågor som rör per
sonal inom hälso- och sjukvårdens område, däribland att utifrån da
gens regelverk pröva några yrkesgruppers önskemål om reglering.
Bland de grupper som nämns i direktivet finns cytodiagnostiker.
Utredaren överlämnade den 13 oktober 2010 betänkandet Kompe
tens och ansvar (SOU 2010:65) till regeringen. Betänkandet bereds
i Regeringskansliet. En lagrådsremiss planeras att beslutas tidigast
hösten 2012.
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Riksmötet 2006/07

Skr. 2011/12:75

Riksdagens skrivelse

Socialdepartementet

8.

nr 118
Hälso- och sjukvårdsfrågor
RRS framställning 2006/07:RRS7, bet. 2006/07:SoU8
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. S 26), skr. 2008/09:75
(p. S 20), skr. 2009/10:75 (p. S 19) och skr. 2010/11:75 (p. S 15).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 17 om framställning 2006/07:RRS7 m.m.*: Regeringen och
Sveriges Kommuner och Landsting tillsatte under 2009 en arbets
grupp med uppgift att göra en översyn av den nationella kvalitets
registrens fortsatta utveckling. Arbetsgruppens uppgift var bl.a. att
se över den gemensamma organisationen, hur ansvarsförhållandena
bör vara i framtiden samt hur registren bör finansieras. Uppdraget
slutredovisades den 29 oktober 2010 och remissbehandlades däref
ter.
I budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 9,
s. 47) redogörs för de vidare åtgärder som regeringen vidtagit med
anledning av tillkännagivandet.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
9.

nr 182
Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstrukture
ringsåtgärder
Prop. 2007/08:87, bet. 2007/08:SoU17
Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. S 26), skr. 2009/10:75
(p. S 20) och skr. 2010/11:75 (p. S 16).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa
omstruktureringsåtgärder
a)–c): Apoteket AB:s process med avyttringar av apotek slut
fördes i början av 2010. Apoteket AB övergick i april 2010 återigen
i direkt statlig ägo genom att aktierna i bolaget delades ut till staten.
Skrivelsen är slutbehandlad i dessa delar.
d): Åtgärder för att förbereda och anpassa Apoteket AB till en
omreglerad apoteksmarknad har vidtagits av det tidigare moder
bolaget Apoteket Omstrukturering AB, bl.a. genom de ägar
instruktioner som beslutats för Apoteket AB. Efter det att aktierna i
Apoteket AB hade delats ut till staten den 29 april 2010 beslutades
ett ägardirektiv den 17 juni 2010, vilket bl.a. innehåller åligganden
och begränsningar för Apoteket AB. Begränsningar finns bl.a. rö
rande bolagets marknadsandel. Bolaget åläggs också att överföra
vissa system och register till Apotekens Service och att fullgöra
vissa uppgifter under en övergångsperiod. Det kan bli aktuellt med
ytterligare åtgärder för att anpassa Apoteket AB till den omregle
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rade apoteksmarknaden. Ett flertal av Apoteket AB:s åligganden
enligt nu gällande ägaranvisning bedöms ha slutförts under 2011 el
ler kommer att kunna slutföras under våren 2012. Dessa åligganden
kommer därmed att kunna utgå ur bolagets ägaranvisning i samband
med årsstämman i april 2012. Ett fåtal bestämmelser kommer att
behöva kvarstå även efter årsstämman.

Skr. 2011/12:75
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Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
10. nr 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) och skr.
2010/11:75 (p. Fi 19)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet*: Den 4 november
2010 beslutade regeringen att ge Utredningen om översyn av statens
fastighetsförvaltning (Fi 2009:04) (dir. 2009:45 och dir. 2010:119)
i tilläggsuppdrag att belysa de underhållskostnader som är förknip
pade med kulturbyggnader i allmänhet och jämföra dessa med and
ra typer av byggnader samt se över den modell och tillämpning av
hyressättningen som används för huvudbyggnaderna för Kungliga
Operan, Kungliga Dramatiska Teatern, Naturhistoriska riksmuseet,
Nationalmuseum och Historiska museet. Utredningen har redovisat
sitt uppdrag i betänkandet Staten som fastighetsägare och hyresgäst
(SOU 2011:31) och föreslagit principer och utgångspunkter för nya
hyresavtal mellan Statens fastighetsverk och de fem institutionerna
med kostnadshyror.
Regeringen har i Budgetpropositionen 2012 (prop. 2011/12:1,
utg.omr. 2, s. 82f) redovisat sin avsikt att förändra principerna för
hyressättningen för berörda kulturfastigheter. Regeringen planerar
att under 2012 föreligga riksdagen en proposition i frågan.
Regeringen har den 22 december 2011 gett Ekonomistyrnings
verket i uppdrag att utreda vilka åtaganden en myndighet kan göra
med stöd av det generella beställningsbemyndigandet i 17 § tredje
stycket anslagsförordningen (2011:223) och om det finns behov av
att begränsa bemyndigandet. Bakgrunden är att tillämpningen av
vilka åtaganden som ska få göras har varit oklar exempelvis på lo
kalförsörjningsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni
2012 till regeringen (Finansdepartementet).
11. nr 300
Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad kvalitet
och trygghet
Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. S 35)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
51

Mom. 1 om personlig assistans och andra insatser – åtgärder för
ökad kvalitet och trygghet, mom. 2 om barnperspektiv, mom. 3 om
lag om registerkontroll, mom. 5 om behov av mer än en personlig
assistent samtidigt, mom. 6 om vissa frågor om kommuners ansvar
och mom. 9 om lagförslagen i övrigt: Den 3 juni 2010 utfärdade re
geringen de lagar riksdagen antagit (SFS 479–482).
Momenten är slutbehandlade.
Mom. 4 om enhetlig modell för bedömning av andra personliga
behov m.m. när det gäller personlig assistans*: Socialstyrelsen re
dovisade i augusti 2011 sitt uppdrag att utarbeta ett vetenskapligt
instrument som kan användas när behovet av personlig assistans ska
bedömas i rapporten Behov av personlig assistans – Ett instrument
som stöd vid bedömning (Dnr 72-2253/2008). Rapporten har tagits
fram i samarbete med Försäkringskassan. I rapporten föreslås ett an
tal åtgärder som Försäkringskassan bör vidta för att instrumentet ska
få optimal effekt. Försäkringskassan bör ta fram en plan för utbild
ning för hur man använder instrumentet och i hur man styr ett sam
tal, förtydliga vägledningen om vad som avses med grundläggande
behov respektive andra personliga behov och ta fram ett IT-stöd
som möjliggör ett effektivt användande av instrumentet. I rappor
ten föreslås även att Försäkringskassan bör få ett särskilt uppdrag
att förvalta instrumentet och vid behov göra erforderliga ändringar.
Försäkringskassan redovisade i juni 2011 sitt uppdrag att re
dovisa hur enhetligheten i beslut om personlig assistans kan ut
vecklas i rapporten Svar på uppdrag om assistansersättning (Dnr
041762-2010-FPSS). I rapporten lämnas förslag och redovisas ett
antal åtgärder som Försäkringskassan har för avsikt att ta initiativ
till. Försäkringskassan föreslår regeringen att det klargörs en möj
lighet att ersätta kostnaderna för medicinska teamutredningar. För
säkringskassan anger vidare att man avser att i särskilda skrivelser
till regeringen dels föreslå förtydliganden i de bestämmelser som
riktar sig till Socialstyrelsen och som rör tillstånd och tillsyn av
assistansföretag, dels föreslå att huvudmannaskapet för personlig
assistans överförs till staten. Försäkringskassan har vidare för avsikt
att vidta åtgärder för att intensifiera arbetet med att stödja tillämp
ningen så att assistansersätntingen bedöms på ett likartat sätt, att ut
reda möjligheten att koncentrera handläggningen av tidredovisning
ar och räkningar, att utifrån gällande rättspaxis närmare beskriva
vad som avses med grundläggande behov, att närmare beskriva vad
som avses med andra personliga behov och utveckla ett metodstöd,
att stärka kompetensen hos personalen och utveckla de försäkrings
medicinska rådgivarnas roll inom assistansersättningen, att ta fram
ett metodstöd för arbetet med tvåårsomprövningar, samt att i sam
verkan med Socialstyrelsen ta fram ett instrument för utredning och
bedömning av personlig assistans.
Regeringen anser att det förslag som Socialstyrelsen riktar till
regeringen, nämligen att Försäkringskassan bör få ett uppdrag att
förvalta behovsbedömningsinstrumentet samt att göra erforderliga
ändringar i detta, ryms i Försäkringskassans myndighetsansvar och
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att ett särskilt uppdrag därför inte behöver ges. Regeringen kommer
dock även fortsättningsvis att noga följa utvecklingen inom områ
det, bl.a. så att inte tillämpningen av instrumentet innebär alltför de
taljerade eller integritetskränkande moment för den enskilde.
Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att bl.a. föreslå dels konkreta och väl ge
nomarbetade åtgärder för att förhindra fusk, oegentligheter och
överutnyttjande av assistansersättningen, dels åtgärder för att för
stärka förutsättningarna att följa upp och kontrollera utbetalda
assistansersättningar (dir. 2011:26). Utredaren ska redovisa sitt ar
bete till regeringen senast den 15 februari 2012. Eftersom huvudde
len av de förslag som Försäkringskassan i sin rapport riktar till re
geringen nära hör samman med de frågor som behandlas av nämnda
utredning, finner regeringen skäl att avvakta med att ta ställning till
Försäkringskassans förslag till dess utredaren har redovisat sina be
dömningar.
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Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
12. nr 121
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:SfU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. S 49)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om karenstid för egenföretagare*: För att ytterligare öka
valfriheten för företagare har regeringen initierat ett internt ar
bete i syfte att möjliggöra för egenföretagare att kunna välja färre
karensdagar än sju dagar. Regeringen avser att senast i Budget
propositionen 2013 återkomma till riksdagen med förslag som gör
det möjligt att välja en kortare karenstid.
Mom. 4 om socialförsäkringsförmåner vid graviditet*: Rege
ringen gav i regleringsbrevet för 2011 Inspektionen för socialför
säkringen i uppdrag att granska hur lagstiftningen om sjukpenning
och graviditetspenning tillämpas i samband med graviditet och vid
behov föreslå förbättringar. Inspektionen för socialförsäkringen
lämnade sin rapport i november 2011 i vilken inspektionen beskri
ver att det finns problem i tillämpningen av regelverket om gravidi
tetspenning. Rapporten bereds inom Regeringskansliet.
13. nr 124
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. S 50)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 24 om nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid
demenssjukdom*: Den 24 februari 2011 gav regeringen Social
styrelsen i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna i frå

53

gor om organisering av särskilt boende för personer med demens
sjukdom t.ex. för bemanning.
Socialstyrelsen har i maj 2011 lämnat en första avrapportering av
uppdraget och i augusti 2011 redogjort för den vägledning som tas
fram och när det arbetet ska vara färdigt.
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14. nr 156
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter
Riksrevisionens framställning 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter*: Försäkringskassan har enligt regeringens uppdrag
redovisat hur myndigheten arbetar med att säkerställa en likformig
tillämpning och att utfallet av handläggningen hos Försäkrings
kassan inte är beroende av var den försäkrade bor eller var ären
det har handlagts samt hur myndigheten arbetar med att säkerställa
att handläggningens utfall inte påverkas av någon form av diskri
minering. Försäkringskassan har även fått i uppdrag att senast den
22 februari 2012 inkomma med en redovisning av eventuella va
riationer i tillämpningen av lagstiftningen. Regeringen kommer att
använda det samlade underlaget för att följa utvecklingen av verk
samheten. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i Årsre
dovisning för staten 2011 under Riksrevisionens iakttagelser samt i
resultatredovisningen i Budgetpropositionen 2013.
15. nr 158
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.
Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning: Den 10 februari
2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 111–
115).
16. nr 169
Vissa ändringar i läkemedelslagen
Prop. 2010/11:44, bet. 2010/11:SoU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändring i läkemedelslagen (1992:859): Den 10 mars 2011 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 234).
17. nr 188
Ändrad verksamhetsform för lantmäteriets division Metria
Prop. 2010/11:53, bet. 2010/11:CU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria, p. 1–3:
Regeringen beslutade den 24 mars 2011 att bemyndiga civil- och
bostadsministern att förvärva ett aktiebolag som efter förvärvet
namnändrades till Metria AB. Den 14 april 2011 bemyndigade re
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geringen civil- och bostadsministern att överlåta huvuddelen av
verksamheten inom Lantmäteriets division Metria till Metria AB, i
enlighet med ett till beslutet fogat bolagiseringsavtal. Till grund för
avtalet låg en marknadsvärdering av verksamheten, utförd av rege
ringens särskilda utredare (dir. 2020:101). Verksamheten övergick
till Metria AB den 2 maj 2011. Övergången skapade ett bokförings
mässigt underskott i Lantmäteriet. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen med förslag till finansiering av detta underskott.
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18. nr 199
Komplettering av den nya plan- och bygglagen
Prop. 2010/11:63, bet. 2010/11:CU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om komplettering av den nya plan- och bygglagen: Den
31 mars 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
335–337).
19. nr 202
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun
Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun:
Den 31 mars 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 328–333).
20. nr 203
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks
politiken m.m.
Prop. 2010/11:47, bet. 2010/11:SoU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 19 om eftersupning*: Ärendet bereds för närvarande inom
Regeringskansliet (Justitiedepartementet).
21. nr 215
Komplettering av den nya plan- och bygglagens övergångs
bestämmelser
Utskottets förslag, bet. 2010/11:CU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Komplettering av plan- och bygglagens övergångsbestämmelser:
Den 14 april 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 413).
22. nr 223
Försäkringskassans lokala närvaro
Utskottets förslag, bet. 2010/11:SfU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Försäkringskassans lokala närvaro*: Den 12 maj 2011 gav rege
ringen Försäkringskassan i uppdrag att analysera medborgarnas
servicebehov och utforma en långsiktig lösning för hur Försäkrings
55

kassan ska möta medborgarna. Uppdraget ska redovisas senast den
15 april 2012.
23. nr 265
En ny instruktion för riksdagsförvaltningen
Riksdagsstyrelsens framställning 2010/11:RS3, bet. 2010/11:KU30
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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En ny instruktion för riksdagsförvaltningen: Den 9 juni 2011 utfär
dade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 746). Jfr Ju p. 38.
24. nr 325
Vissa ändringar i sjukförsäkringen (förnyad behandling)
Utskottsbetänkande 2010/11:SfU11, bet. 2010/11:SfU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Vissa ändringar i sjukförsäkringen*: Såvitt avser den del av riks
dagens tillkännagivande som avser ersättning till försäkrade
som haft tidsbegränsad sjukersättning har regeringen i Budget
propositionen 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, s. 59f) lämnat
förslag om sjuk- respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall
samt boendetillägg.
Beträffande den del som avser prövning av arbetsförmågan efter
dag 180 i sjukperioden gav regeringen den 20 oktober 2011 Försäk
ringskassan i uppdrag att bl.a. vidareutveckla metoder och instru
ment för bedömning av arbetsförmåga och analysera vilken bety
delse det skulle få att ändra begreppet reguljär arbetsmarknad till
begreppet normalt förekommande arbete. Försäkringskassan skulle
också överväga om det finns andra begrepp än reguljär arbetsmark
nad respektive normalt förekommande arbete som på ett bättre sätt
skulle tillgodose kraven på rättssäkra och legitima bedömningar av
arbetsförmåga. Försäkringskassan lämnade sin rapport i februari
2012. Regeringen avser att i mars 2012 återkomma till riksdagen
med en proposition i frågan.
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
25. nr 4
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
och mom. 2 om övrig lagstiftning: Den 29 september 2011 utfär
dade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1029–1036).
26. nr 13
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.
Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Lagförslagen: Den 20 oktober 2011 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 1073–1081).
27. nr 14
Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan
Prop. 2010/11:168, bet. 2011/12:SfU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan: Den 20 okto
ber 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1091).
28. nr 15
Förbättringar inom familjepolitiken
Prop. 2010/11:146, bet. 2011/12:SfU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om samtidigt uttag av föräldrapenning, mom. 2 om för
enklad jämställdhetsbonus och mom. 4 om förkortad karenstid för
kommunalt vårdnadsbidrag: Den 20 oktober 2011 utfärdade rege
ringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1082–1086)
29. nr 19
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden un
der budgetåret 2010
Skr. 2010/11:145, bet. 2011/12:SoU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Fördelning av medel från Allmänna arvsfonden: Den 24 november
2011 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.
30. nr 23
Utredningar avseende vissa dödsfall
Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Utredningar avseende vissa dödsfall: Den 10 november 2011 ut
färdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1111–1113).
31. nr 24
Rättelser i alkohollagen (2010:1622)
Prop. 2011/12:7 (del av), bet. 2011/12:SoU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Rättelser i alkohollagen (2010:1622): Den 10 november 2011 ut
färdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1110).
32. nr 31
Användning av beteckningarna regionfullmäktige och region
styrelse för Gotlands kommun
Prop. 2011/12:21, bet. 2011/12:KU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Användning av beteckningarna regionfullmäktige och region
styrelse för Gotlands kommun: Den 1 december 2011 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 1193).
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33. nr 37
Höständringsbudget för 2011
Prop. 2011/12:2, bet. 2011/12:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 1 december 2011 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbreven för budgetåret 2011 avseende Försäkringskassan
och Pensionsmyndigheten.
34. nr 47
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktions
nedsättningar
Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om lagförslagen: Den 1 december 2011 utfärdade reger
ingen de lagar riksdagen antagit (SFS 1188–1190).
35. nr 59
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. 2012 inom utgiftsområde 1, i) Fördelning
av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 15 december 2011 beslu
tade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende läns
styrelserna.
36. nr 75
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2011/12:, bet. 2011/12:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2012 inom utgiftsområde 17: Den 15 de
cember 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2012 avseende Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
37. nr 85
Utgiftsområdena 10, 11 och 12
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:SfU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om anslag under utgiftsområde 10 ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp, mom. 21 om anslag under utgiftsområde
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och mom. 26 om anslag under
utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn: Den
15 december 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1513, 1514, 1517–1520) och den 20 december 2011 beslutade
regeringen om regleringsbrev för de anvisade anslagen.
Mom. 8 om kriterier för prövning av arbetsförmåga*: Rege
ringen avser att i mars 2012 återkomma till riksdagen med en pro
position i frågan.
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Mom. 17 om samverkan mellan myndigheterna*: Regeringen har
i Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens regleringsbrev för
budgetåret 2012 uppdragit åt myndigheterna att i samarbete vidare
utveckla metoder och arbetssätt för att stödja den enskildes återgång
i arbete. Syftet är att öka stödet till den enskilde redan under tiden
i sjukförsäkringen för att bättre rusta människor att återgå i arbete,
skapa fler vägar tillbaka till arbetsmarknaden och förkorta tiden i
sjukförsäkringen. Samarbetet ska bidra till att klargöra ansvarsför
delningen mellan myndigheterna i de situationer där den enskilde
övergår från den ena till den andra myndighetens ansvarsområde.
Uppdragen ska återrapporteras till Regeringskansliet senast den
28 februari och den 15 juni 2012. En samlad redovisning för 2012
ska lämnas senast den 22 februari 2013.
Momentet är slutbehandlat.
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38. nr 89
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2012, mom. 2 om bemyndiganden för regeringen och mom. 3 om
bostadspolitiska mål: Den 20 december 2011 beslutade regeringen
om regleringsbrev och beslutade i förekommande fall ytterligare
riktlinjer för de anvisade anslagen.
39. nr 97
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:SoU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg: Den 20 december 2011 utfärdade regeringen de la
gar riksdagen antagit (SFS 1576 och 1577). Den 20 december 2011
och den 22 december 2011 beslutade regeringen om regleringsbrev
för de anvisade anslagen.
40. nr 105
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagen 2012 inom utgiftsområde 2, mom. 6 om be
myndigande för Statens tjänstepensionsverk, mom. 7 om be
myndigande för bidragsfastigheter, mom. 10 om Statens fastig
hetsverk och mom. 11 om Fortifikationsverket: Den 22 december
beslutade regeringen om regleringsbrev och beslutade i förekom
mande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen och myn
digheterna.
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Finansdepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Finansdepartementet

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
1.

nr 272
Statens ägande i Telia AB
Eget initiativ, bet. 2000/01:NU11
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. N 46), 2002/03:75 (p. N
28), 2003/04:75 (p. N 22), 2004/05:75 (p. N 16), 2005/06:75 (p. N
13), 2006/07:75 (p. N 10), 2007/08:75 (p. N 7), 2008/09:75 (p. N
7), 2009/10:75 (p. N 6) och 2010/11:75 (p. Fi 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om statens ägande i Telia AB: Riksdagen bemyndigade den 13 juni
2001 regeringen att utan begränsning kunna förändra statens ägande
i Telia AB. Regeringen bemyndigade den 26 mars 2002 chefen för
Näringsdepartementet eller den han sätter i sitt ställe att underteckna
förslag till aktieägaravtal mellan svenska staten och finska staten
angående Telia AB. Vidare beslutade regeringen samma dag att för
binda sig att rösta för att genomföra den för förvärvet erforderliga
nyemissionen i Telia AB. Den 9 december 2002 genomfördes sam
manslagningen av Telia AB och Sonera Oy. Den 3 maj 2007 avytt
rade staten motsvarande 8 procent av sina aktier i TeliaSonera AB.
Efter transaktionen innehar svenska staten 37,3 procent av aktierna.
Regeringen bemyndigade den 22 februari 2011 statsrådet Norman
att justera statens aktieinnehav i TeliaSonera AB och att använda de
säljrätter som tilldelas svenska staten av TeliaSonera AB i anslut
ning till av bolaget beslutat återköpsprogram. Justeringen innebär att
staten bibehåller sin andel av aktiekapitalet på 37,3 procent. Riksda
gen beslutade den 16 mars 2011 att återkalla bemyndigandet för re
geringen att förändra statens ägande i Telia AB (bet. 2010/11:NU7,
rskr. 2010/11:190).

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
2.

nr 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)
och 2010/11:75 (p. Fi 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om avskaffande av reklamskatten*: I budgetpropositionen för 2012
(prop. 2011/12:1 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och
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skattefrågor avsnitt 6.10.1) angav regeringen att frågan om ytterli
gare steg i avskaffandet av reklamskatten har prövats även i årets
budgetberedning. Regeringen anser, liksom tidigare, att den reste
rande reklamskatten bör avskaffas. Regeringen har dock, med hän
syn till det ekonomiska läget, fortsatt att prioritera skatteändringar
som på såväl kort som lång sikt stärker sysselsättningen före ytterli
gare sänkning av reklamskatten.

Skr. 2011/12:75
Finansdepartementet

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
3.

nr 62
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 56), 2007/08:75 (p. N
34), 2008/09:75 (p. N 26), 2009/10:75 (p. N 21) och 2010/11:75
(p. Fi 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om avveckling av Zenit Shipping AB: Avvecklingen av
Zenit Shipping AB genom frivillig likvidation har pågått under
2011. Bolaget är nu upplöst sedan likvidator framlagt slutredovis
ningen på extra bolagsstämma den 16 december 2011.

4.

nr 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) och 2010/11:75 (p. Fi 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om införande av tonnageskatt*: Frågan om införande
av tonnageskatt har utretts av Tonnageskatteutredningen (SOU
2006:20, Tonnageskatt). Betänkandet har varit på remiss och där
efter beretts vidare. Vid beredningen har det framkommit att både
utredningens analys samt de förslag som lagts fram på grundval av
analysen är bristfälliga. Beslutsunderlaget liksom utredningens för
slag bedöms därför inte kunna ligga till grund för lagstiftning. Re
geringen ser det som nödvändigt att frågan om tonnageskatt analy
seras i ett bredare perspektiv där även övriga stöd för sjöfarten be
aktas. Idag är sjöfartsnäringen en skattemässigt gynnad bransch och
erhåller ett omfattande sjöfartsstöd samt har byggt upp stora latenta
skatteskulder genom överavskrivningar av fartyg. Den samlade
effekten av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för sjöfar
ten får inte utformas så att andra branscher missgynnas. Regeringen
har därför för avsikt att på nytt och ur ett vidare perspektiv låta ut
reda frågorna om tonnageskatt och andra stöd till sjöfarten. Även
sjöfartens konkurrenssituation kan i detta sammanhang behöva be
lysas ytterligare. Regeringen avser att återkomma till riksdagen efter
att en sådan utredning har genomförts.
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5.

nr 217
Försäljning av vissa statligt ägda företag
Prop. 2006/07:57, bet. 2006/07:NU16
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 47), 2008/09:75 (p. N
28), 2009/10:75 (p. N 23) och 2010/11:75 (p. Fi 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Finansdepartementet

Mom. 2 om TeliaSonera AB och accessnätet såvitt avser delmoment
a)–c): Riksdagen bemyndigade den 20 juni 2007 regeringen att vid
ta vissa åtgärder i samband med en avyttring av statens aktier i Te
liaSonera AB. Riksdagen beslutade den 16 mars 2011 att återkalla
bemyndigandet (bet. 2010/11:NU7, rskr. 2010/11:190). Riksdagen
uttalade samtidigt som sin mening att regeringen bör återkomma till
riksdagen med en redogörelse för olika handlingsalternativ för att
åstadkomma en separering av accessnätet från TeliaSonera AB:s öv
riga verksamhet.
Mom. 3 om SBAB och konkurrensen på bolånemarknaden så
vitt avser delmoment a)–d): Riksdagen bemyndigade den 20 juni
2007 regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i Sveri
ges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) samt att vidta
vissa åtgärder i samband med en avyttring. Riksdagen beslutade den
16 mars 2011 att återkalla bemyndigandet (bet. 2010/11:NU7, rskr.
2010/11:190).
Mom. 4 om Nordea Bank AB såvitt avser delmoment a)–c): Re
geringen beslutade den 16 juni 2011 att under tiden fram till den
31 augusti 2014 avyttra statens aktier i Nordea Bank AB. Ärendet
bereds vidare.
Mom. 8 om försäljningsprocessen och kontroll av försäljningen:
Kostnaderna för investmentbankernas arvode har avräknats mot
försäljningsintäkterna vid försäljningen av aktier i TeliaSonera
AB i maj 2007. Kostnaderna för investmentbankernas arvode har
avräknats mot försäljningsintäkterna vid statens försäljning av
aktier i OMX, Civitas Holding AB och Vin & Sprit AB under
2008. Regeringen beslutade den 3 februari 2011 att avyttra aktier
i Nordea Bank AB. Den 4 februari såldes 255 miljoner aktier för
74,50 kronor per aktie, vilket minskade statens aktieandel i bolaget
från 19,8 procent till 13,5 procent. Staten erhöll vid försäljningen
18 997 500 000 kronor i försäljningsintäkter, medan den totala kost
naden för försäljningen uppgick till 17 154 820 kronor (0,09 pro
cent av transaktionsvärdet). Direkta transaktionskostnader för finan
siell rådgivning avräknades mot försäljningsintäkterna. Regeringen
beslutade den 16 juni 2011 att under tiden fram till den 31 augusti
2014 avyttra aktier i Nordea Bank AB samt att försäljningskostna
derna ska avräknas mot försäljningslikviden. Regeringens grundläg
gande avsikt är att helt eller delvis avveckla statens ägande i Nord
ea. Försäljningen kommer dock att ske endast om marknadsförut
sättningarna bedöms som goda. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 a)–c), mom. 3
a)–d), mom. 4 a)–c) och mom. 8.
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6.

nr 222
Tilläggsbudget 1 för 2007
Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 48), 2008/09:75 (p. Fi
15), 2009/10:75 (p. Fi 8) och 2010/11:75 (p. Fi 8).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Mom. 27 om bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB, första dels-satsen: Riksdagen har bemyndigat regeringen att vidta de
åtgärder som bedöms lämpliga för att avyttra hela eller delar av sta
tens aktieinnehav i Arbetslivsresurs AR AB (publ). Regeringen be
slutade den 7 juli 2011 att avyttra samtliga statens aktier i bolaget
samt bemyndigade statsrådet Norman eller den han sätter i sitt ställe
att underteckna överlåtelseavtalet och att för statens räkning vidta
nödvändiga åtgärder för att genomföra avyttringen. Överlåtelseav
talet undertecknades den 15 juli 2011. Avyttringen slutfördes den
24 augusti 2011.
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
7.

nr 55
Tilläggsbudget 2 för 2008
Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11
Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 50), 2009/10:75 (p. N
30) och 2010/11:75 (p. Fi 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om åtgärder i samband med försäljning av aktier: Rege
ringen beslutade den 7 juli 2011 att avyttra samtliga statens aktier
i Arbetslivsresurs AR AB (publ) och att försäljningskostnaderna
ska avräknas från försäljningslikviden. Avyttringen slutfördes den
24 augusti 2011.

8.

nr 217
Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebo
lag, SBAB (publ)
Prop. 2008/09:104, bet. 2008/09:FiU39
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. N 44) och 2010/11:75
(p. Fi 15).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utvidgning av SBAB:s uppdrag: På extra bolagsstäm
ma i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) den
28 oktober 2009 beslutades att SBAB:s bolagsordning delvis skulle
ändras i enlighet med riksdagens beslut. En utvidgning av verksam
heten kräver Finansinspektionens tillstånd, vilket meddelades den
30 november 2010. Den av Finansinspektionen godkända bolags
ordningsändringen beslutades på extra bolagsstämma den 16 mars
2011. Till följd av beslutet har SBAB:s firma ändrats till SBAB
Bank AB (publ).
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9.

nr 263
Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna
i Kasernen Fastighetsaktiebolag
Prop. 2008/09:172, bet. 2008/09:FiU41
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. N 48) och 2010/11:75
(p. Fi 16).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Mom. 1 om utvidgat uppdrag för Vasallen AB: På årsstämman i
Vasallen AB den 27 april 2010 överlämnade ägaren propositionen
2008/09:172 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlå
telse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag, som låg till grund
för riksdagens beslut. Gällande bolagsordning omfattar bolagets ut
ökade uppdrag.
10. nr 270
Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och
viss personal vid Europaskolorna (förnyad behandling)
Prop. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Fi 41) och 2010/11:75
(p. Fi 17).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Andra dels-satsen*: Den 17 november 2011 beslutade regeringen att
lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
11. nr 42
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Fi 59) och 2010/11:75
(p. Fi 18).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2010, a) utgiftstak för staten och den offentliga
sektorn, d) statsbudgetens skatteinkomster, e) statsbudgetens övriga
inkomster, f) statsbudgetens totala inkomster, g) ålderspensionssystemet och mom. 8 om bemyndigande för ramanslag: Skrivelsen har
i dessa delar behandlats i regeringens skrivelse Årsredovisning för
staten 2010 (skr. 2010/11:101 avsnitt 5).
Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2010, c) statsbudgetens övriga utgifter: Den 28 ja
nuari 2010 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende be
räkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskon
toret för 2010 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 be
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handlats i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2010 (skr.
2010/11:101 avsnitt 5).
12. nr 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) och 2010/11:75
(p. Fi 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Mom. 1 om statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning: Re
geringen bemyndigade den 14 juli 2011 statsrådet Norman eller den
han sätter i sitt ställe att underteckna aktieägaravtal med övriga ak
tieägare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Aktieägaravtalet under
tecknades den 15 juli 2011. På extra bolagsstämman den 4 oktober
2011 beslutades att inleda en process för försäljning av delar av bo
lagets stationsnät. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1.
13. nr 167
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU4
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Fi 95) och 2010/11:75
(p. Fi 21).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivelsen
har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1 utg.omr. 26).
14. nr 168
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10: FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Fi 96) och 2010/11:75
(p. Fi 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för 2010: Skri
velsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2012
(prop. 2011/12:1 utg.omr. 27).
15. nr 205
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet
Bet 2009/10:SkU27
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 28).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om fastighetsbeskattning, allmänna frågor*: Den 24 fe
bruari 2011 beslutade regeringen direktiv Översyn av fastighetstax
eringen av bostäder (dir. 2011:13).
16. nr 220
Nyemission i SAS AB (publ)
Prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35
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Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 29).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om svenska statens fortsatta ägande i SAS såvitt avser del
moment a), b) och c): Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3 a)–c).

Skr. 2011/12:75
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17. nr 324
Regionalt utvecklingsansvar i vissa län
Prop. 2009/10:156, bet. 2009/10:KU37
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 46).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om beteckningarna regionfullmäktige och regionsstyrelse*:
Den 13 oktober 2011 beslutade regeringen propositionen Använd
ning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för
Gotlands kommun (prop. 2011/12:21).
18. nr 340
Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen
Riksbankens framställning 2009/10:RB4, bet. 2009/10:FiU36
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 50).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om utredningsbehov med anledning av finanskrisen*: Den 3 febru
ari 2011 beslutade regeringen att tillsätta en utredning som ska göra
en översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser (dir.
2011:6). Finanskriskommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den
15 augusti 2012.
19. nr 348
Vårtilläggsbudget för 2010
Prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 52).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om äganderätten till vissa fastigheter i Uppsala: Den
22 december 2010 beslutade regeringen regleringsbrev för budget
året 2011 avseende Statens fastighetsverk. Regeringen beslutade att
Statens fastighetsverk ska överlämna förvaltningen av fastigheter
som tillhör stiftelser vid Uppsala universitet till följd av att myn
dighetens förvaltning upphört genom beslut i tingsrätt. Statens
fastighetsverk ges tillåtelse att teckna avtal om återbetalning till
stiftelserna av tidigare uppkomna förvaltningsöverskott enligt över
enskommelse mellan myndigheten och stiftelserna. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 16 om kompletterande planeringsram för investeringar i
vissa väg- och järnvägsprojekt: Den 23 juni 2010 beslutade reger
ingen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende
Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Ärendet be
reds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 16.
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20. nr 384
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB
Prop. 2009/10:169, bet. 2009/10:NU22
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 58).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Mom. 2 om överföring av ersättningsmark såvitt avser delmoment
a): Riksdagen har bemyndigat regeringen att överföra fastighe
ter med en sammanlagd areal om högst 100 000 hektar produktiv
skogsmark från Sveaskog AB till staten för att därefter användas
som ersättningsmark. På årsstämman i Sveaskog AB den 28 april
2011 beslutades om utdelning till staten av bolaget Ersättningsmark
i Sverige AB. Bolaget innehöll 100 000 hektar produktiv skogs
mark. Utdelningen verkställdes den 29 april 2011.
Mom. 2 om överföring av ersättningsmark såvitt avser delmo
ment b), c) och d): Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2 b), c) och d).
Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
21. nr 57
Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 79).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om täckningsbeloppets utformning*: Regeringen har i för
handlingarna om kommissionens förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv …/…/EU om insättningsgarantisystem (omar
betning), KOM (2010)368 slutlig, anfört som svensk ståndpunkt att
det bör ges möjligheter att underlätta genomförandet av direktivet
utanför euroområdet speciellt när det gäller möjligheten att formu
lera täckningsbeloppet i annan valuta än euron. Förhandlingarna är
ännu inte avslutade.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
22. nr 64
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 81).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2011, a) utgiftstak för staten, d) statsbudgetens
inkomster, e) ålderspensionssystemets utgifter och mom. 7 om bemyndiganden för ramanslag: Skrivelsen kommer i dessa delar att
behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2011.
Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2011, c) statsbudgetens övriga utgifter: Den 27 ja
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nuari 2011 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende beräk
ningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret
för 2011 till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Sam
ma dag beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna
del till handlingarna. Skrivelsen kommer i övrigt i dessa delar att
behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2011.
Mom. 3 om fördelning av utgifter 2012, 2013 och 2014: Skrivel
sen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1 Förslag till staten budget för 2012, finansplan och skat
tefrågor avsnitt 8).
Mom. 8 om riktlinjer för prisomräkning av försvarets materielanslag: Riktlinjerna för prisomräkning har tillämpats första gången
i samband med prisomräkningen av försvarets materielanslag av
seende 2012 års anslagsnivå i 2011 års ekonomiska vårproposition
(prop. 2010/11:100 utg.omr. 6) och därefter vid framtagandet av
förslagen till materielanslag i budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1 utg.omr. 6).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 a), c),
d), och e) samt mom. 7.
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23. nr 117
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 92).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Den
17 mars 2011 bemyndigades statsrådet Peter Norman av regeringen
att företräda staten på AB Svenska Spels bolagsstämma. Vid bolags
stämman den 19 april 2011 beslutades om disposition av AB Svens
ka Spels vinst.
24. nr 139
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU2
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 93).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 12 om Akademiska Hus AB: På årsstämman i Akademiska
Hus den 27 april 2011 överlämnade ägaren utdrag ur budgetpro
positionen för 2011 (prop. 2010/11:1 utg.omr. 24), där regeringen
föreslog att Akademiska Hus AB:s organisation kan inrättas utan
beaktande av vad som anges om lokala bolag i riksdagens tidigare
riktlinjer, som legat till grund för riksdagens beslut. Den 9 februari
2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till hand
lingarna.
25. nr 142
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU4
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 95).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivelsen
kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2013.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
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26. nr 143
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 96).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för 2011: Skri
velsen kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för
2013.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
27. nr 154
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter
Framst. 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar
av myndigheter*: Riksrevisionen har granskat effekterna av sam
manslagningarna av Skatteverket m.fl. myndigheter under 2004–
2005 till s.k. enmyndigheter (Från många till en – sammanslag
ningar av myndigheter 2010:3). Enligt Riksrevisionen har enmyn
dighetsreformerna skapat bättre förutsättningar för rättslig styrning
och fördelning av resurser samt lett till minskade variationer i hand
läggningstider vid Skatteverket. Regeringen anser att rapporten, i
de delar den berör Skatteverket, är slutbehandlad. Regeringen avser
därför att lägga skrivelsen till handlingarna.
28. nr 162
Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering
Prop. 2010/11:48, bet. 2010/11:SkU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 februari 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 99–102).
29. nr 165
Kommunala och regionala frågor
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:KU24
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om frågan om verkställighet av beslut och om sanktioner*:
Regeringen beslutade den 25 augusti 2011 att ge Statskontoret i
uppdrag att undersöka i vad mån kommuner och landsting inte rättar
verkställda beslut som upphävts av domstol vid laglighetsprövning.
I de fall där rättelse inte har skett ska Statskontoret undersöka skälen
för detta. Statskontoret ska även undersöka hur reglerna i kommu
nallagen om verkställighet av icke lagakraftvunna beslut tillämpats
vid beslut som senare upphävts av domstol. Statskontoret redovisa
de sitt uppdrag den 15 februari 2012.
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30. nr 167
Riksrevisionens styrelses framställning om statens betalningar
Framst. 2010/11:RRS5, bet. 2010/11:FiU22
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om redovisning till riksdagen*: Regeringen kommer att
lämna en skrivelse till riksdagen under första kvartalet 2012.
31. nr 172
Ändring i lagen om Sveriges riksbank
Framst. 2009/10:RB6, bet. 2010/11:FiU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 mars 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 193).
32. nr 177
En reformerad budgetlag
Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om överskottsmål, utgiftstak och lånefinansiering av infrastruktur och mom. 2 om lagförslagen i övrigt: Den 10 mars 2011
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 203–209).
Mom. 3 om bemyndiganden att förvärva aktier i vissa fall,
mom. 4 om bemyndiganden i fråga om återköpserbjudande, mom. 5
om riktlinjer för specialdestination och mom. 6 om utgifter för varor och tjänster för transfereringar: En redovisning av hur besluten
i momenten har tillämpats kommer att ske senast i budgetproposi
tionen för 2014.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3–6.
33. nr 183
Allmänna motioner om punktskatter
Bet. 2010/11:SkU21
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om Europadiesel*: Regeringen angav i 2011 års ekono
miska vårproposition (prop. 2010/11:100) sin avsikt att ge berörda
myndigheter i uppdrag att utreda i vilken utsträckning skatteskillna
den mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 (i vilken Europadie
sel ingår) kan minskas under mandatperioden. Den 22 juni 2011 be
slutade regeringen att uppdra åt Trafikverket att belysa skillnaderna
i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel av miljöklass 1 och
miljöklass 3. I uppdraget ingår att utifrån genomförd samhällseko
nomisk analys ge förslag på lämplig skatteskillnad mellan miljö
klass 1 och miljöklass 3 och hur denna skatteskillnad kan förändras
över tiden fram till 2020. I denna del ingår också att bedöma hur
marknadsandelarna för de två dieselkvaliteterna kan komma att änd
ras på grund av förändrade skatteskillnader. Uppdraget ska redovi
sas senast den 31 oktober 2012.
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34. nr 184
Följdändringar inom skatte- och tullområdet med anledning av Lis
sabonfördraget
Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 17 mars 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 279–298).
35. nr 185
Ändring av reglerna om uppgiftsskyldighet för ägare av elproduk
tionsenheter
Prop. 2010/11:57, bet. 2010/11:SkU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 mars 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 299).
36. nr 209
Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar
Prop. 2010/11:58, bet. 2010/11:SkU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 maj 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 477).
37. nr 216
Riksbankens förvaltning 2010
Bet. 2010/11:FiU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Finansdepartementet har endast fått skrivelsen för kännedom och
har inget att redovisa i detta ärende. Skrivelsen har lagts till hand
lingarna.
38. nr 234
Lagändringar med anledning av att Sveriges allmänna hypoteks
bank har trätt i likvidation
Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 maj 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 452–461).
39. nr 240
Vissa frågor om Kronofogdemyndighetens elektroniska uppgifts
hantering
Prop. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 maj 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 531 och 532).
40. nr 241
Protokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om
ömsesidig handräckning i skatteärenden
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Prop. 2010/11:84, bet. 2010/11:SkU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 maj 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 694). Samma dag beslutade regeringen om ratifikation av pro
tokoll om ändring i Europaråds- och OECD-konventionen om öm
sesidig handräckning i skatteärenden.
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41. nr 242
Informationsutbytesavtal med Liechtenstein
Prop. 2010/11:81, bet. 2010/11:SkU32
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 maj 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 584). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Liech
tenstein om att avtalet godkänts.
42. nr 243
Vissa ändringar i vägtrafikbeskattningen
Bet. 2010/11:SkU36
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 maj 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 478 och 479).
43. nr 268
Moderniserade regler för avvecklingssystem och finansiella säker
heter
Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 730–733).
44. nr 273
Ändrade kapitaltäckningsregler (CRD 2 och 3)
Prop. 2010/11:110, bet. 2010/11:FiU40
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 752–754).
45. nr 280
Nya regler för elektroniska pengar
Prop. 2010/11:124, bet, 2010/11:FiU39
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 755 och 760–775).
46. nr 294
Indelning i utgiftsområden m.m.
Prop. 2010/11:100, bet. 2010/11:KU32
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om viss verksamhet vid utlandsmyndigheterna och mom. 2
om indelning i utgiftsområden: Den 15 september 2011 beslutade
regeringen budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1 För
slag till statens budget för 2012, finansplan och skattefrågor avsnitt
8.1.1) i enlighet med de av riksdagen godkända ändringarna på och
indelning av utgiftsområdena.

Skr. 2011/12:75
Finansdepartementet

47. nr 296
Ändringar i insättningsgarantin
Prop. 2010/11:109, bet. 2010/11:FiU41
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 829–833).
48. nr 297
Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg
Prop. 2010/11:133, bet. 2010/11:SkU34
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 november 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1490).
49. nr 310
Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island
Prop. 2010/11:132, bet. 2010/11:FiU36
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island: Den 7 juli
2011 beslutade regeringen om undertecknande av tilläggsavtal om
kredit till Island.
50. nr 312
Utvärdering av penningpolitiken 2008–2010
Bet. 2010/11:FiU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen har behandlats i budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1 Förslag till statens budget för 2012, finansplan och skat
tefrågor avsnitt 5).
51. nr 314
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010
Skr. 2010/11:102, bet. 2010/11:FiU34
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 augusti 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
52. nr 315
Investeringsfondsfrågor
Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 juni 2011 beslutade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 880–887).
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53. nr 316
Ramverk för finanspolitiken
Skr. 2010/11:79, bet. 2010/11:FiU42
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 6 oktober 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
54. nr 318
Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna
Prop. 2010/11:131, bet. 2010/11:SkU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 935–938).
55. nr 319
Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Prop. 2010/11:100, bet. 2010/11:FiU20
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositio
nen för 2012 (prop. 2011/12:1 Förslag till statens budget för 2012,
finansplan och skattefrågor).
Mom. 2 om utvärdering av jobbskatteavdraget*: Ärendet bereds
inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
56. nr 320
Redovisning av skatteutgifter
Skr. 2010/11:108, bet. 2010/11:SkU33
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 februari 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
57. nr 321
Vårändringsbudget för 2011
Prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Statens fastighetsverks lån i Riksgälden: Den 26 januari
2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret
2011 avseende Statens fastighetsverk.
Mom. 2 om användningen av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet
och beredskap: Den 10 november 2011 beslutade regeringen änd
ring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försvarsmak
ten och ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.
Mom. 3 om bemyndigande angående NORSAD-fonden: Den
10 november 2011 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2011 avseende Styrelsen för internationellt utveck
lingsarbete (Sida).
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Mom. 4 om bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet
med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvården: Den 30 juni 2011
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011
avseende Försäkringskassan.
Mom. 5 om bemyndigande för anslaget 2:53 Särskilda utgifter
inom universitet och högskolor m.m.: Den 20 oktober 2011 beslu
tade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avse
ende anslag 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m. inom utgiftsområde 16.
Mom. 6 om kapitaltillskott till European Spallation Source ESS
AB: Den 30 juni 2011 beslutade regeringen ändring av reglerings
brev för budgetåret 2011 avseende Vetenskapsrådet.
Mom. 7 om användningen av anslagen 3:4 Rymdforskning och
3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer:
Den 30 juni 2011 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2011 avseende anslagen 3:4 Rymdforskning och 3:5
Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer.
Mom. 8 om bemyndigande för anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler: Den 30 juni 2011 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslaget 1:5 Stöd till
icke-statliga kulturlokaler.
Mom. 9 om bemyndigande för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar: Den 30 juni 2011 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslaget
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar inom utgiftsom
råde 20.
Mom. 10 om godkännande av namnbyte på anslaget 1:17 Havsoch vattenmiljömyndigheten: Den 30 juni 2011 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslaget
1:17 Havs- och vattenmyndigheten inom utgiftsområde 20.
Mom. 11 om bemyndigande för anslaget 1:10 Energiteknik: Den
30 juni 2011 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2011 avseende Statens energimyndighet inom utgiftsom
råde 21 Energi.
Mom. 12 om låneram för vissa vägprojekt: Den 3 november 2011
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011
avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikatio
ner.
Mom. 14 om ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och
ändrade anslag: Regeringen har beslutat ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2011 enligt specifikation nedan.
Utgiftsområde
Anslag
1
6:1
6:6

Rikets styrelse
Allmänna val och demokrati
Stöd till politiska partier

Skr. 2011/12:75
Finansdepartementet

Dag för regeringens
beslut (avser 2011)

30 juni
30 juni
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2
1:17

Samhällsekonomi och finansförvaltning
Gemensamma e-förvaltningsprojekt av
strategisk betydelse

30 juni

5
1:2
1:5
1:6

Internationell samverkan
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Inspektionen för strategiska produkter
Forskning, utredningar och andra insatser
rörande säkerhetspolitik och nedrustning

30 juni
30 juni
30 juni

7
1:1
1:2

Internationellt bistånd
Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt utvecklings
samarbete (Sida)

30 juni
30 juni

8
1:2

Migration
Ersättningar och bostadskostnader

13
1:1

Integration och jämställdhet
Integrationsåtgärder

15
1:2
1:3

Studiestöd
Studiemedel m.m.
Studiemedelsräntor m.m.

17
10:1
14:2

Kultur, medier, trossamfund och fritid
Filmstöd
Bidrag till tolkutbildning och teckenspråk
lärarutbildning
Bidrag till kontakttolkutbildning

14:3
18

30 juni
18 augusti
30 juni
30 juni
6 oktober
25 augusti
25 augusti

2:4

Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik
Stöd för att underlätta för enskilda att
ordna bostad
Lantmäteriet

20
1:7

Allmän miljö- och naturvård
Internationellt miljösamarbete

21
1:9

Energi
Energimarknadsinspektionen: Förvalt
ningskostnader

23
1:26
1:27
1:28

Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Stöd till jordbrukets rationalisering m.m..
Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
Främjande av rennäringen m.m.

30 juni
30 juni
30 juni

24
1:5
1:12

Näringsliv
Näringslivsutveckling m.m.
Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

30 juni
30 juni

1:3

Finansdepartementet

30 juni
30 juni
30 juni
30 juni
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2:3
2:5

Exportfrämjande verksamhet
Avgifter till internationella handelsorgani
sationer

30 juni
30 juni
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58. nr 322
Årsredovisning för staten 2010
Skr. 2010/11:101, bet. 2010/11:FiU33
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 september 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
59. nr 2
Rättelser i vissa lagar
Bet. 2010/11:FiU43
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 oktober 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1050 och 1051).
60. nr 9
Bättre förutsättningar för skatteväxlingar mellan kommuner och
landsting
Prop. 2010/11:156, bet. 2011/12:FiU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 oktober 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1097 och 1098).
61. nr 10
Rättelse i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappers
bolag
Bet. 2011/12:FiU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 oktober 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 1067).
62. nr 11
Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen
Prop. 2010/11:154, bet. 2011/12:SkU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 november 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1197).
63. nr 28
Skatteförfarandet
Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 1 december 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1244–1260).
64. nr 29
Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandela
gen
Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 1 december 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1276, 1280, 1296–1436).
65. nr 32
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2012, a) utgiftstak för staten, d) inkomster på statens budget såvitt avser delmoment a), e) ålderspensionssystemets utgifter och mom. 7 om bemyndigande att överskrida
anslag: Skrivelsen kommer i dessa delar att behandlas i regeringens
skrivelse Årsredovisning för staten 2012.
Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2012, b) statens utgifter per utgiftsområde
2012: Den 26 januari 2012 beslutade regeringen att lägga riksda
gens skrivelse i denna del till handlingarna.
Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2012, c) övriga utgifter på statens budget:
Den 26 januari 2012 översände Regeringskansliet skrivelsen avse
ende beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2012 till
Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag beslu
tade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till hand
lingarna. Skrivelsen kommer i övrigt i dessa delar att behandlas i
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2012.
Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2012, d) inkomster på statens budget såvitt
avser delmoment b): Den 1 december 2011 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 1268–1274, 1276–1278, 1280–1292
och 1294).
Mom. 3 om fördelning av utgifter 2013, 2014 och 2015: Skri
velsen kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för
2013.
Mom. 4 om bemyndigande om upplåning: Den 22 december 2011
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Riksgäldskontoret.
Mom. 5 om lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar och mom. 6 om myndigheters räntekontokrediter: Den
26 januari 2012 översände Regeringskansliet skrivelsen i dessa de
lar till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag
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beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i dessa delar till
handlingarna.
Mom. 8 om redovisning av finans- och sysselsättningspolitiska
ramverk i budgetpropositionen för 2011: Den 26 januari 2012 be
slutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till
handlingarna.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 a), c),
d) såvitt avser delmoment a), mom. 2 e), mom. 3 och mom. 7.

Skr. 2011/12:75
Finansdepartementet

66. nr 33
Höständringsbudget för 2011
Prop. 2011/12:2, bet. 2011/12:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 8 december 2011 beslutade regeringen ändring av reg
leringsbrev för budgetåret 2011 avseende Skatteverket respektive
Kronofogdemyndigheten. Den 22 december 2011 beslutade rege
ringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende
Riksgäldskontoret.
67. nr 42
Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden
Prop. 2011/12:13, bet. 2011/12:FiU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden
och mom. 2 om ändring av IMF:s stadga: Den 8 december 2011 be
slutade regeringen om kvothöjning och godkände ändring av IMF:s
stadga.
68. nr 44
Statliga företag
Skr. 2010/11:140, bet. 2011/12:NU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 februari 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
69. nr 48
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010
Skr. 2010/11:130, bet. 2011/12:FiU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 december 2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
70. nr 56
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. 2012 inom utgiftsområde 1, i) fördelning
av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 15 december 2011 beslu
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tade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kung
liga hov- och slottsstaten.
Mom. 2 om insyn i kungliga hovstaten*: Ärendet bereds inom
Regeringskansliet.
Mom. 14 om ändring i budgetlagen: Den 8 december 2011 utfär
dade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1501).
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.

Skr. 2011/12:75
Finansdepartementet

71. nr 68
Kontroll av postförsändelser
Skr. 2011/12:8, bet. 2011/12:SkU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 februari 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
72. nr 69
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:SkU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution: Den 15 december 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Skatteverket, Tullverket och Kronofogde
myndigheten.
73. nr 70
Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag
Prop. 2011/12:17, bet. 2011/12:SkU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 december 2011 beslutade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1510–1512).
74. nr 71
Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning
samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall
Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 december 2011 beslutade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1537–1545).
75. nr 76
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KrU1
Skrivelse är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2012 inom utgiftsområde 17: Den 15 de
cember 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för 2012 avseende
Lotteriinspektionen.
Mom. 7 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Ärendet
bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 7.
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76. nr 86
Utgiftsområde 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:SfU1
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Finansdepartementet

Mom. 7 om anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och handikapp, a) Lagförslag punkterna 3 och 4: Den
15 december 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1515 och 1516).
77. nr 102
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om Preaktio AB: Riksdagen har bemyndigat regeringen att
avveckla Preaktio AB genom likvidation. Likvidationen bedöms
kunna påbörjas under år 2012. Ärendet bereds inom Regeringskans
liet.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv,
d) bemyndigande om kapitaltillskott till Ersättningsmark i Sverige
AB: Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv, k) anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv: Den 22 december 2011
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslag 1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift
av kanalen, regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag
1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt
ägda företag m.m. och regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslag 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och mom. 3 d).
78. nr 104
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och resultat för utgiftsområde 2*: Ärendet bereds
inom Regeringskansliet.
Mom. 3 om anslagen inom utgiftsområde 2: Den 22 december
2011 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avse
ende Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska
rådet, Bokföringsnämnden, Kammarkollegiet, Statistiska central
byrån, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret, anslag 1:16 Finans
marknadsforskning och anslag 1:14 Vissa garanti- och medlemsav
gifter.
Mom. 4 om bemyndigande för Kammarkollegiet: Den 22 decem
ber 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för 2012 avseende
Kammarkollegiet.
Mom. 5 om bemyndigande för verksamhetsstöd för den statliga
budgetprocessen: Den 22 december 2011 beslutade regeringen reg
leringsbrev för budgetåret 2012 avseende Ekonomistyrningsverket.
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Mom. 9 om kapitalhöjning i Europarådets utvecklingsbank: Den
22 december 2011 beslutade regeringen om Sveriges deltagande i
kapitalhöjningen i Europarådets utvecklingsbank.
Mom. 12 om Sjunde AP-fonden: Den 22 december 2011 beslu
tade regeringen beviljande av räntekonton med kredit respektive lå
neram för Sjunde AP-fonden.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1.

Skr. 2011/12:75
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79. nr 108
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2012 inom utgiftsområde 25: Den 22 de
cember 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2012 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25.
80. nr 109
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om anslagen inom utgiftsområde 26 för 2012: Den 22 december
2011 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 av
seende anslaget 1:2 inom utgiftsområde 26 och regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Riksgäldskontoret.
81. nr 110
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag för 2012 under utgiftsområde 27: Den 22 de
cember 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2012 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska unionen.
Mom. 2 om ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten
för budgetåret 2012: Skrivelsen kommer i denna del att behandlas i
budgetpropositionen för 2014.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
82. nr 113
Statsbudget för 2012
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 januari 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
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Utbildningsdepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Utbildningsdepartementet

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
1.

nr 241
Grundskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU14
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 17), 2007/08:75 (p. U
13), 2008/09:75 (p. U 11), 2009/10:75 (p. U 8) och 2010/11:75
(p. U 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 59 om flexibel skolstart, reservation 61*: Den 1 februari 2007
gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till
en framtida struktur för gymnasieskolans studievägar. Utredaren
skulle bl.a. redovisa de konsekvenser en eventuell flexibel start i
grundskolan kan få för elevernas övergång till gymnasieskolan. Ut
redaren skulle vidare undersöka hur en flexibel skolstart kan förenas
med gymnasieskolans antagningssystem, så att alla elever erbjuds
ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar (dir. 2007:8). Utreda
rens överväganden presenterades i betänkandet Framtidsvägen –
en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), som överlämnades
till regeringen den 31 mars 2008. Den 29 oktober 2009 gav rege
ringen en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå hur
införandet av en försöksverksamhet med flexibel skolstart i grund
skolan kan genomföras (dir. 2009:98). Utredaren överlämnade den
20 oktober 2010 betänkandet I rättan tid? Om ålder och skolstart
(SOU 2010:67) till regeringen. Betänkandet har remissbehandlats.
Remissopinionen var blandad och bl.a. skolmyndigheterna avvisade
eller ställde sig tveksamma till förslaget om en försöksverksamhet
med flexibel skolstart. Regeringen aviserade i budgetpropositionen
för 2012 (prop. 2011/12:1 utg.område 16, s. 52) att man inte avser
att gå vidare med utredningens förslag och utvecklade där skälen för
sitt ställningstagande. Regeringen överväger mot denna bakgrund
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
2.

nr 118
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2010/11:1 utg.område 16, bet. 2010/11:UbU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. U 31).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2011 samt vissa bemyndiganden:

83

b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011–2014 be
sluta om kapitaltillskott till holdingbolag knutna till universitet och
högskolor: Det har under 2011 inte varit aktuellt att fatta något be
slut om kapitaltillskott. Ärendet bereds.
3.

Skr. 2011/12:75
Utbildningsdepartementet

nr 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om nationella kunskapskrav*: Den 20 januari 2011 gav re
geringen Statens skolverk i uppdrag att utarbeta kunskapskrav för
betygsstegen A, C och E för årskurs 6 i grundskolan och motsva
rande skolformer. Den 3 november 2011 gav regeringen Skolverket
i uppdrag att utarbeta olika former av stödmaterial för att underlätta
lärarnas arbete med bedömning och betygsättning av kunskapskra
ven B och D. Den 24 november 2011 gav regeringen Skolverket i
uppdrag att bl.a. fortsätta och vid behov utveckla arbetet med olika
former av kompetensutveckling och stöd till lärare inom området
bedömning och betygsättning. Ärendet bereds.

4.

nr 170
Förskolan m.m.
Motioner från den allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:UbU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om förbättrad arbetsmiljö för barn och elever i förskola
och på fritidshem*: Ärendet bereds.

5.

nr 171
Legitimation för lärare och förskollärare
Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om lag om ändring i skollagen (2010:800): Den 10 mars
2011 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 189).
Mom. 4 om lag om ändring i lagen (2010:801) om införande av
skollagen (2010:800): Den 10 mars 2011 utfärdade regeringen den
lag som riksdagen antagit (SFS 190).
Mom. 5 om lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400): Den 10 mars 2011 utfärdade regeringen den lag som
riksdagen antagit (SFS 191).

6.

nr 176
Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation –
hållbar energi
Prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och
innovation – hållbar energi: Riksdagen bemyndigar regeringen
a) att besluta om förvärv av två aktier i Europabolaget KIC
InnoEnergy SE: Den 14 april 2011 beslutade regeringen om ändring
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av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Uppsala universitet
och Kungl. Tekniska högskolan och bemyndigade därigenom läro
sätena att förvärva en aktie vardera.
b) att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra förvärvet av
aktierna: Den 14 april 2011 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Uppsala universitet
och Kungl. Tekniska högskolan.
c) att under 2011 för anslaget 2:4 Uppsala universitet: Forskning
och forskarutbildning ingå åtaganden om att lämna kapitaltillskott
till KIC InnoEnergy SE som medför behov av framtida anslag un
der perioden 2012–2016: Den 14 april 2011 beslutade regeringen
om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Uppsala
universitet.
d) att under 2011 för anslaget 2:18 Kungl. Tekniska högskolan:
Forskning och forskarutbildning ingå åtaganden om att lämna kapi
taltillskott till KIC InnoEnergy SE som medför behov av framtida
anslag under perioden 2012–2016: Den 14 april 2011 beslutade re
geringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseen
de Kungl. Tekniska högskolan.
e) att under 2011–2016 besluta om kapitaltillskott till KIC
InnoEnergy SE om högst 11 520 000 kronor: Den 14 april 2011 be
slutade regeringen om ändring av regleringsbreven för budgetåret
2011 avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan
med innebörden att 1 260 000 kronor får användas för kapitaltill
skott till KIC InnoEnergy SE. Ärendet bereds.
Moment som inte är slutbehandlat: Mom. 1 e).
7.

Skr. 2011/12:75
Utbildningsdepartementet

nr 206
Grundskolan
Motioner från den allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:UbU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utvärdering av skolreformer*: Ärendet bereds.
Mom. 28 om översyn av elevhälsans kvalitet*: Den 27 oktober
2011 gav regeringen Statens skolverk i uppdrag att genomföra in
satser för en förstärkt elevhälsa. I uppdraget ingår bl.a. att utveckla
en modell för hur man kan följa upp kvaliteten på och tillgången
till elevhälsa i syfte att skapa förutsättningar för att kunna mäta och
följa upp elevhälsan. Ärendet bereds.

8.

nr 237
Forskning och forskarutbildning
Motioner från den allmänna
2010/11:UbU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

motionstiden

2010,

bet.

Mom. 11 om skolforskning*: Ärendet bereds.
9.

nr 304
Vissa skolfrågor
Prop. 2010/11:94, bet. 2010/11:UbU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 22 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen anta
git (SFS 876 och 878).
10. nr 305
Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning
Prop. 2010/11:104, bet. 2010/11:UbU17
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Utbildningsdepartementet

Mom. 4 om lag om ändring i skollagen (2010:800): Den 22 juni
2011 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 877).
11. nr 311
Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestöds
systemet
Prop. 2010/11:113, bet. 2010/11:UbU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 juni 2011 utfärdade regeringen den lag som riksdagen anta
git (SFS 859).
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
12. nr 20
Effektiviteten i lärosätenas användning av resurser
Skr. 2010/11:136, bet. 2011/12:UbU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 januari 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
13. nr 26
Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor
Skr. 2010/11:137, bet. 2011/12:UbU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 januari 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
14. nr 38
Höständringsbudget för 2011
Prop. 2011/12:2, bet. 2011/12:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om bemyndigande för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2011 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsen
det och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden
under 2012–2014: Den 20 december 2011 beslutade regeringen änd
ring av regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslaget.
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15. nr 50
Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning
Skr. 2011/12:9, bet. 2011/12:UbU6
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Utbildningsdepartementet

Den 26 januari 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
16. nr 67
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2011/12:1 utg.område 13, bet. 2011/12:AU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om anslag på utgiftsområde 13 för 2012
c) om bemyndigande beträffande anslag 3:1: Riksdagen bemyn
digar regeringen att under 2012 för ramanslaget 3:1 Särskilda jäm
ställdhetsåtgärder göra ekonomiska åtaganden under 2013 och
2014: Den 15 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2012 avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhets
åtgärder.
e) om anvisningar av anslag på utgiftsområde 13: Den 15 decem
ber 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012
avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.
17. nr 77
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2011/12:1 utg.område 17, bet. 2011/12:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2012 inom utgiftsområde 17: Den 15 de
cember 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2012 avseende anslagen 12:1 Ungdomsstyrelsen, 12:2 Bidrag till
nationell och internationell ungdomsverksamhet, 13:3 Bidrag för
kvinnors organisering, 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoor
ganisationer, 13:6 Insatser för den ideella sektorn, 14:1 Bidrag till
folkbildningen samt 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning. Den
22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2012 avseende anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingsloka
ler.
Mom. 14 om bemyndigande att besluta om bidrag till allmänna
samlingslokaler: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012
för ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta
om bidrag under 2013 och 2014: Den 22 december 2011 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget.
Mom. 15 om bemyndigande att besluta om bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer: Riksdagen bemyndigar regeringen
att under 2012 för ramanslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers
kvinnoorganisationer besluta om bidrag under 2013: Den 15 decem
ber 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012
avseende anslaget.
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18. nr 96
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Prop. 2011/12:1 utg.område 15, bet. 2011/12:UbU2
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Utbildningsdepartementet

Mom. 1 om anslag och bemyndiganden inom utgiftsområde 15 Studiestöd:
a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produk
tion av studielitteratur under 2013: Den 22 december 2011 utfärda
de regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 ta upp lån i
Riksgäldskontoret för studielån: Den 22 december 2011 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Centrala
studiestödsnämnden.
c) Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgifts
område 15 Studiestöd: Den 22 december 2011 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen.
19. nr 98
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2011/12:1 utg.område 16, bet. 2011/12:UbU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för utgiftsområde 16 Utbildning och univer
sitetsforskning: Den 20 och den 22 december 2011 utfärdade rege
ringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen inom
utgiftsområde 16.
Mom. 4 om anslag m.m. inom utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning
a) Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen under utgifts
område 16 Utbildning och universitetsforskning: Den 20 och den
22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2012 avseende anslagen. Den 22 december 2011 beslutade re
geringen om riktlinjer för 2012 för Studieförbundet SISU Idrotts
utbildarna avseende användningen av anslaget 1:15 Statligt stöd till
vuxenutbildning.
b) Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande
om grunderna för statligt ekonomiskt stöd till utbildning i teck
enspråk för föräldrar till barn som är beroende av teckenspråk för
kommunikation inte längre ska gälla: Regeringen avser att besluta
om ändringar i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för tecken
språksutbildning för vissa föräldrar.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramansla
get 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag un
der 2013 och 2014: Den 20 december 2011 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk
verksamhet ingå ekonomiska åtaganden under 2013–2015: Den
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22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2012 avseende anslaget.
e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska
åtaganden under 2013: Den 20 december 2011 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
f) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramansla
get 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomis
ka åtaganden under 2013–2015: Den 22 december 2011 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget.
g) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till
yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning
för vuxna till vissa hantverksyrken under 2013–2018: Den 22 de
cember 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2012 avseende anslaget.
h) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildnings
området m.m. besluta om stöd för studerande med funktionshin
der vid folkhögskolor, universitet och högskolor under 2013: Den
20 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för anslaget.
i) Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande
om Institutet för social forskning inte längre ska gälla: Den 20 de
cember 2011 beslutade regeringen förordning om upphävande av
förordningen (2003:145) om Institutet för social forskning (SFS
1599).
j) Riksdagen godkänner att riksdagens tidigare ställningstagande
om Institutet för fortbildning av journalister inte längre ska gälla:
Den 12 januari 2012 beslutade regeringen förordning om upphä
vande av förordningen (2001:1132) om Institutet för fortbildning av
journalister (SFS 18).
k) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m. besluta om bidrag under 2013–2015: Den 22 december 2011
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslaget.
l) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
besluta om bidrag under 2013–2017: Den 20 december 2011 utfär
dade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende ansla
get.
m) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om
kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB: Ärendet
bereds.
n) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 och 2013
besluta om medlemskap i vissa konsortier för europeisk forsk
ningsinfrastruktur och att besluta om finansiering av årliga med
lemsavgifter till konsortierna: Ärendet bereds.

Skr. 2011/12:75
Utbildningsdepartementet
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o) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisa
tioner besluta om bidrag under 2013–2017: Den 20 december 2011
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslaget.
p) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bi
drag under 2013–2022: Den 20 december 2011 utfärdade regering
en regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget.
q) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ram
anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisa
tioner besluta om bidrag under 2013–2022: Den 20 december 2011
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslaget.
r) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramansla
get 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapi
taltillskott till holdingbolag knutna till universitet och högskolor:
Ärendet bereds.
Moment som inte är slutbehandlade: Mom. 4 m), 4 n) och 4 r).

Skr. 2011/12:75
Utbildningsdepartementet
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Landsbygdsdepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Landsbygdsdepartementet

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
1.

nr 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) och 2010/11:75 (p. L 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 om samlad redovisning av jaktfrågor*: Utredningen Någ
ra jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet (dir. 2003:45) har över
lämnat delbetänkandena Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och
fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (SOU 2005:17) och His
toria, folkrätt och miljö (SOU 2005:79) samt slutbetänkandet Jakt
och fiske i samverkan (SOU 2005:116). Betänkandena bereds för
närvarande i Regeringskansliet varvid behov av ytterligare utred
ning övervägs.

Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
2.

nr 230
Villkoren för veterinär verksamhet
Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR12, bet. 2002/03:MJU10
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Jo 13), 2004/05:75 (p. Jo
9), 2005/06:75 (p. Jo 5), 2006/07:75 (p. Jo 4), 2007/08:75 (p. Jo 2),
2008/09:75 (p. Jo 2), 2009/10:75 (p. Jo 2) och 2010/11:75 (p. L 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om djursjukdata*: I september 2005 överlämnade Utred
ningen om översyn av djursjukdata (dir. 2004:82). betänkandet Nytt
djurhälsoregister (SOU 2005:74). Betänkandet har remitterats och
beredningen inom Regeringskansliet fortsätter. Proposition planeras
till 2013.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
3.

nr 49
Älgförvaltningen
Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. L 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om dubbel jakträtt*: Ärendet bereds tillsammans med frå
gan om behovet av en bred översyn av jaktlagstiftningen.
4.

nr 193
Livsmedelskontroll
Bet. 2010/11:MJU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Mom. 8 om förbud mot transfetter i livsmedel*: Ärendet bereds.
Den 6 oktober 2011 fick Livsmedelsverket i uppdrag att analysera
nationella åtgärder avseende användningen av industriellt framställ
da transfettsyror i livsmedel. Uppdraget ska redovisas senast den
2 juli 2012.
5.

nr 201
Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel
Prop. 2010/11:67, bet. 2010/11:MJU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
1. lag om ändring i lagen (2006:805) om foder och animaliska bi
produkter och 2. lag om ändring i lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. Den 7
april 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 410
och 411).

6.

nr 231
Djurskydd
Bet. 2010/11:MJU20
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om sexuella övergrepp på djur och mom. 8 om kastrering av smågrisar*: Ärendet bereds. Den 4 juni 2009 bemyndigade
regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en sär
skild utredare med uppgift att göra en bred översyn av den samlade
djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll (dir. 2009:57). I
november 2011 överlämnade utredaren betänkandet Ny djurskydds
lag (SOU 2011:75). Betänkandet remissbehandlas för närvarande.
Mom. 11 om djurtransporter*: Ärendet bereds. Den 8 september
2011 fick Statens jordbruksverk och Nationellt centrum för djurväl
färd vid Sveriges lantbruksuniversitet i uppdrag att ställa samman
relevant forskning och lämna förslag till åtgärder om hur man kan
minska stressen för djur vid transporter. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 maj 2012.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
7.

nr 6
Handel med sälprodukter
Prop. 2010/11:144, bet. 2010/11:MJU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Lag om handel med sälprodukter. Den 6 oktober 2011 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1070).
8.

nr 39
Höständringsbudget för 2011
Prop. 2011/12:2, bet. 2011/12:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Mom. 4 om bemyndigande för anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket
m.m., mom. 5 om bemyndigande för anslaget 1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., mom. 6 om bemyndigande för anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor, mom.
7 om bemyndigande för anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens
miljö och struktur, mom. 8 om bemyndigande för anslaget 1:24
Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö
och struktur och mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden
och ändrade anslag: Den 1, 8 och 15 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev och beslutade i förekommande fall ytterli
gare riktlinjer för de anvisade anslagen.
9.

nr 51
Ändring i lagen om tävling med hästdjur
Prop. 2011/12:27, bet. 2011/12:MJU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lag om ändring i lagen (2007:629) om tävling med hästdjur. Den 8
december 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
1492).

10. nr 60
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. 2012 inom utgiftsområde 1, i) fördelning
av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 22 december 2011 utfärda
de regeringen regleringsbrev för Sametinget.
Mom. 6 om tillkännagivande om förstärkta resurser för djurskyddskontroller*: Ärendet bereds. Regeringen avser att återkomma
i frågan i ändringsbudget.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 6.
11. nr 100
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Prop. 2011/12:1 utg.område 23 punkt 1–9, bet. 2011/12:MJU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsme
del, mom. 2 om mål för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel och mom. 3 om anslag inom utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel: Den 22 december 2011
utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade i förekommande
fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen.
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Miljödepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Miljödepartementet

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
1.

nr 214
Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige
Motioner från allmänna motionstiden hösten 2004, bet. 2004/05:FöU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 16), 2006/07:75 (p. M 9),
2007/08:75 (p. M 6), 2008/09:75 (p. M 3), 2009/10:75 (p. M 3) och
2010/11:75 (p. M 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om nationellt stöd och ersättningar vid naturkatastrofer*:
Regeringen tillsatte en utredning den 21 februari 2007 med uppgift
att se över systemet för statlig ersättning till kommunerna i samband
med stora olyckor, katastrofer och internationellt stöd och hjälp till
Sverige. Utredaren redovisade uppdraget den 19 december 2007, Er
sättningssystem i samverkan - hantering av kommunernas kostnader
i samband med naturkatastrofer m.m. (Ds 2007:51). Rapporten har
remissbehandlats och mot bakgrund av de svar som inkom gav re
geringen den 4 februari 2010 Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap i uppdrag att lämna ett förslag till ett sammanhängande
system där ersättningar till kommuner för förebyggande åtgärder
med naturolyckor och krisberedskap m.m. kopplas ihop med ersätt
ningar för efterföljande åtgärder vid inträffade händelser. Myndig
heten för samhällsskydd och beredskap har redovisat uppdraget i en
rapport till Försvarsdepartementet den 23 november 2010. Rapporten
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
2.

nr 223
Sveriges hantering av utsläppsrätter
Riksrevisionens
styrelses
redogörelse
om
(2009/10:RRS16), bet. 2009/10:MJU21
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. M 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

utsläppsrätter

Hanteringen av utsläppsrätter*: Regeringen har i budgetproposi
tionen (prop. 2010/11:1, Utgiftsområde 20, s. 39, avsnitt 3.7 Revi
sionens iakttagelser) angivit att man avser att återkomma till riks
dagen i frågan. Vidare har regeringen i årsredovisning för staten
2010 (skr. 2010/11:101 s. 78) redovisat kvantitativa uppskattningar
rörande Sveriges förväntade överskott av utsläppsrätter (AAU). Det
definitiva överskottet kan fastställas först sedan 2011 och 2012 års
utsläpp är kända. Frågan om hanteringen av överskottet hänger sam
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man med frågan om överföring av AAU:er till en andra åtagande
period, vilken är föremål för fortsatta förhandlingar inom ramen för
klimatkonventionen. Regeringskansliet bereder fortsatt ärendet och
genomför en analys av handlingsalternativ med sikte på att åter
komma till riksdagen i 2013 år budgetproposition.
3.

Skr. 2011/12:75
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nr 228
Drivmedels- och fordonsfrågor m.m.
Motioner från allmänna motionstiden hösten 2009, bet. 2009/10:TU15
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. M 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Tillgång till förnybara bränslen*: Regeringen har gett
Transportstyrelsen i uppdrag att se över dispensförfarandet enligt
lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara driv
medel med tillhörande författningar med syftet att mildra konse
kvenserna för bl.a. mindre försäljningsställen av fordonsbränsle i
glesbygd. Författningsförslag om undantag från pumplagen för sälj
ställen med försäljningsvolymer understigande 2 000 kubikmeter
motorbensin eller dieselbränsle ska lämnas i rapporten. Efter att ha
slutredovisat uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartemen
tet) gavs Transportstyrelsen i uppgift att komplettera uppdraget med
en konsekvensanalys av två olika undantag för tankställen i gles
bygd. Myndigheten bedömer kunna slutredovisa den kompletteran
de uppgiften senast i slutet av februari 2012.

4.

nr 359
Kärnkraften – förutsättningar för generationsskifte
Prop. 2009/10:172, bet. 2009/10:NU26
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. M 16).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om Åtgärder som rör subventioner*: I syfte att säkerställa
att kärnkraften inte mottar vare sig direkta eller indirekta subven
tioner har Regeringskansliet analyserat samtliga för kärnkrafts
industrin relevanta regelverk. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med en skrivelse i frågan under våren 2012. Ärendet be
reds vidare.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
5.

nr 38
Framtidens friluftsliv
Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. M 22).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Mål för friluftslivspolitiken*: Den 22 december 2010
uppdrog regeringen, i regleringsbrev för 2011, åt Naturvårdsverket
att, efter samråd med berörda myndigheter och organisationer, ut
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veckla förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken. Uppdraget
redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den
1 mars 2012. Regeringen avser att återkomma i frågan under 2012.
6.

Skr. 2011/12:75
Miljödepartementet

nr 48
Åtgärder för levande hav
Regeringens skrivelse 2009/10:213, bet. 2010/11:MJU5
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. M 24).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 39 om Skrivelsen: Inrättandet av Havs- och vattenmyndig
heten den 1 juli 2011 har avvaktats och beredning av vissa aviserade
regeringsuppdrag avvaktas innan ärendet slutbehandlas.

7.

nr 119
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. M 28).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Uppföljning av statens satsning på hållbara städer:
Den 22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för 2012
avseende anslaget 1:15 Hållbara städer inom utgiftsområde 20. Den
24 mars 2011 beslutade regeringen om direktiv för Delegationen för
hållbara städer för en avslutande tvåårsperiod t.o.m. 2012. Delega
tionen ska senast den 30 juni 2012 lämna en rapport till regeringen
om eventuella hinder för hållbar stadsutveckling som identifierats
samt förslag till hur delegationens arbete, kunskaper och erfarenheter
kring hållbar stadsutveckling kan föras vidare inom ordinarie struktu
rer efter att uppdraget upphört. Delegationens uppdrag ska slutredo
visas senast den 31 december 2012. Regeringen avser att återkomma
i kommande budgetproposition kring satsningens resultat, kommande
utvärdering, vidareföring av lärdomar m.m. Momentet är inte slutbe
handlat.
Mom. 2 om Uppföljning och analys av regeringens resultatredo
visning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård: Frågan
om det förutsedda svenska överskottet av utsläppsutrymme (assigned
amount) har behandlats av riksdagen i ett tillkännagivande med an
ledning av en redogörelse från Riksrevisionen (se p. M 2). Frågan
bereds och regeringen avser att återkomma till riksdagen med an
ledning av överskottet.
I syfte att förbättra resultatredovisningens innehåll och form har
miljö- och jordbruksutskottet och Miljödepartementet inlett en dia
log. Regeringen avser att redovisa utvecklingsarbetet i kommande
budgetpropositioner. Ärendet bereds vidare.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 3 om Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård m.m. avseende delmoment a) om Bemyndiganden: Den
22 december 2010 utfärdade regeringen regleringsbrev för 2011
avseende anslagen 1:2 Miljöövervakning m.m., 1:3 Åtgärder för
värdefull natur, 1:4 Sanering och återställning av förorenade om
råden, 1:5 Miljöforskning, 1:10 Klimatanpassning, 1:12 Åtgärder
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för havs- och vattenmiljö, 1:13 Insatser för internationella klimatin
vesteringar, 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete
med Ryssland, 1:16 Skydd av värdefull natur och 2:2 Forsknings
rådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
inom utgiftsområde 20. Den 30 juni 2011 utfärdade regeringen reg
leringsbrev för 2011 avseende perioden från och med den 1 juli till
och med den 31 december 2011 för Havs- och vattenmyndigheten
och anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.
avseende delmoment b) om Anslag: Den 22 december 2010 ut
färdade regeringen regleringsbrev för 2011 avseende anslagen
1:1 Naturvårdsverket, 1:2 Miljöövervakning m.m., 1:3 Åtgärder för
värdefull natur, 1:4 Sanering och återställning av förorenade om
råden, 1:5 Miljöforskning, 1:6 Kemikalieinspektionen, 1:7 Inter
nationellt miljösamarbete, 1:8 Stockholms internationella miljö
institut, 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
1:10 Klimatanpassning, 1:11 Inspire, 1:12 Åtgärder för havs- och
vattenmiljö, 1:13 Insatser för internationella klimatinvestering
ar, 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland, 1:15 Hållbara städer, 1:16 Skydd av värdefull natur,
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls
byggande: Förvaltningskostnader och 2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning inom utgiftsom
råde 20.
Den 30 juni 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för 2011
avseende perioden från och med den 1 juli till och med den 31 de
cember 2011 för Havs- och vattenmyndigheten och anslagen 1:12
Åtgärder för havs- och vattenmiljö och 1:17 Havs- och vattenmyn
digheten.
Momentet är slutbehandlat.
8.

Skr. 2011/12:75
Miljödepartementet

nr 182
Naturresursfrågor och vattenrätt
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:CU17
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Åtgärder till förmån för fiske*: Den 22 december 2011
uppdrog regeringen, i regleringsbrev för 2012, åt Havs- och vatten
myndigheten att, efter samråd med berörda myndigheter, samla be
rörda intressenter i en dialog i syfte att få en ökad samsyn kring vat
tenkraften och de mål som är fastställda om förnybara energikällor
samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Uppdraget ska redo
visas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 ok
tober 2012. Länsstyrelserna ska utöva ökad tillsyn enligt miljöbal
ken av vattenverksamheten med fokus på kraftverk, dammar och
vattenreglering. Uppdraget finansieras från anslaget 1:12 Åtgärder
för havs- och vattenmiljö inom utgiftsområde 20 och ska fördelas av
länsstyrelsen i Norrbottens län i samråd med Havs- och vattenmyn
digheten och länsstyrelserna. Resultatet av den utökade tillsynen
ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den
1 februari 2013.
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9.

nr 194
Nya lagar om avgasrening och drivmedel
Prop. 2010/11:51, bet. 2010/11:MJU9
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Den 24 mars 2011 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen an
tagit (SFS 2011:318–325).
10. nr 200
Strandskyddsfrågor
Prop. 2010/11:64, bet. 2010/11:MJU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 april 2011 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen an
tagit (SFS 2011:392–393).
11. nr 226
Kemikaliekontroll
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:MJU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 17 om Parakvat*: Regeringen anser att krafttag behöver tas
för en global utfasning av det giftiga bekämpningsmedlet parakvat
och agerar för att detta ska ske. Sverige verkar genom EU för att
parakvat läggs till i Rotterdamkonventionen. Förslaget till upptag
av ämnet ligger för närvarande för granskning i Rotterdamkonven
tionens expertkommitté (prop. 2011/12:1 utgiftsområde 20, s. 24).
Skrivelsen har därmed lagts till handlingarna.
12. nr 257
Havs- och vattenmyndigheten
Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Havs- och vattenmyndighetens rätt att föra talan m.m.
och mom. 2 om Lagförslagen i övrigt: Den 26 maj 2011 utfärdade
regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2011:587 och 608–
618).
Mom. 3 om Ersättning för intrång i fiske på grund av militär
verksamhet: Regeringen noterar att riksdagen har godkänt rege
ringens förslag om att riksdagens tidigare ställningstaganden om
ersättning för skada på eller intrång i fiske till följd av militär verk
samhet när det gäller Kungl. Maj:ts brev daterat den 4 november
1964 och kungörelsen (1964:811) om ersättning för intrång i fiske
till följd av militär verksamhet inte längre ska gälla.
13. nr 258
Utvidgning av Hamra nationalpark
Prop. 2010/11:69, bet. 2010/11:MJU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2011 beslutade regeringen förordning om ändring i na
tionalparksförordningen (1987:938) (SFS 2011:690).
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14. nr 276
Nedskräpning
Prop. 2010/11:125, bet. 2010/11:MJU24
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Miljödepartementet

Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit
(SFS 2011:734).
15. nr 282
Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft
Prop. 2010/11:93, bet. 2010/11:MJU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen an
tagit (SFS 2011:695–697).
16. nr 317
Avgift enligt Studsvikslagen
Prop. 2010/11:126, bet. 2010/11:FöU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 oktober 2011 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 2011:1054–1055).
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
17. nr 12
Nytt unionsregister för utsläppsrätter
Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 oktober 2011 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 2011:1100–1103).
18. nr 73
Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska
olyckor
Prop. 2010/11:149, bet. 2011/12:CU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 januari 2012 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 2012:33).
19. nr 78
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Anslagen för 2012 inom utgiftsområde 17: Den 22 de
cember 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för 2012 avseende
anslaget 13:34 Stöd till friluftsorganisationer under utgiftsområde
17.
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20. nr 93
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret
2012
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
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Mom. 1 om Anslag, bemyndiganden, investeringsplaner m.m. avse
ende delmoment j): Den 15 december 2011 beslutade regeringen om
avgifterna i förordning om ändring i förordningen (2008:463) om
vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (SFS 2011:1568).
avseende delmoment k) och l): Den 22 december 2011 utfärdade
regeringen regleringsbrev för 2012 avseende anslaget 3:1 Strålsä
kerhetsmyndigheten under utgiftsområde 6.
21. nr 99
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:MJU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Uppföljning av biologisk mångfald i rinnande vatten
och vattenkraft: Den 22 december 2011 uppdrog regeringen, i reg
leringsbrev för 2012, åt Havs- och vattenmyndigheten att, efter sam
råd med berörda myndigheter, samla berörda intressenter i en 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. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Miljödepartementet) senast den 31 oktober 2012. Länsstyrelserna
ska utöva ökad tillsyn enligt miljöbalken av vattenverksamheten
med fokus på kraftverk, dammar och vattenreglering. Uppdraget fi
nansieras från anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö in
om utgiftsområde 20 och ska fördelas av länsstyrelsen i Norrbottens
län i samråd med Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna.
Resultatet av den utökade tillsynen ska redovisas till regeringen
(Miljödepartementet) senast den 1 februari 2013. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 2 om Uppföljning av regeringens resultatredovisning för
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård: I syfte att förbättra
resultatredovisningens innehåll och form ställer sig regeringen posi
tiv till fortsatt dialog mellan riksdag och regering vad gäller utveck
lingen av resultatredovisningen till riksdagen av utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård. Regeringen avser att redovisa utveck
lingsarbetet i kommande budgetpropositioner. Ärendet bereds vida
re. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 3 om Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och na
turvård, avseende a) Bemyndiganden: Regeringen avser fatta beslut
om Batterifondens användning under 2012 i enlighet med förslagen
i avsnitt 3.7.1, budgetpropositionen (prop. 2011/12:1), utgiftsom
råde 20 Allmän miljö- och naturvård avseende p. 1. Momentet är
inte slutbehandlat i denna del.
Den 22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för
2012 avseende anslagen 1:2 Miljöövervakning m.m., 1:3 Åtgärder
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för värdefull natur, 1:4 Sanering och återställning av förorenad na
tur, 1:5 Miljöforskning, 1:10 Klimatanpassning, 1:12 Åtgärder för
havs- och vattenmiljö, 1:13 Insatser för internationella klimatin
vesteringar, 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete
med Ryssland, 1:15 Hållbara städer, 1:16 Skydd av värdefull natur
och 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls
byggande: Forskning under utgiftsområde 20 avseende p. 2–12.
Momentet är slutbehandlat i denna del.
avseende b) Anslag: Den 22 december 2011 utfärdade regeringen
regleringsbrev för 2012 avseende anslagen 1:1 Naturvårdsver
ket, 1:2 Miljöövervakning m.m., 1:3 Åtgärder för värdefull natur,
1:4 Sanering och återställning av förorenad natur, 1:5 Miljöforsk
ning, 1:6 Kemikalieinspektionen, 1:7 Internationellt miljösamar
bete, 1:8 Supermiljöbilspremie, 1:9 Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, 1:10 Klimatanpassning, 1:11 Inspire, 1:12 Åt
gärder för havs- och vattenmiljö, 1:13 Insatser för internationella
klimatinvesteringar, 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhets
samarbete med Ryssland, 1:15 Hållbara städer, 1:16 Skydd av vär
defull natur, 1:17 Havs- och vattenmyndigheten, 2:1 Forsknings
rådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvalt
ningskostnader och 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande: Forskning under utgiftsområde 20.
Momentet är slutbehandlat i denna del.

Skr. 2011/12:75
Miljödepartementet
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Näringsdepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Näringsdepartementet

Riksmötet 1994/95
Riksdagens skrivelse
1.

nr 232
Sjöfart
Prop. 1994/95:100 bil. 7, bet. 1994/95:TU12
Tidigare redovisad, se skr. 1995/96:15 (p. K 34), 1996/97:15 (p. K
11), 1997/98:75 (p. K 6), 1998/99:75 (p. N 2), 1999/2000:75 (p. N
2), 2000/01:75 (p. N 1), 2001/02:75 (p. N 1), 2002/03:75 (p. N 1),
2003/04:75 (p. N 1), 2004/05:75 (p. N 1), 2005/06:75 (p. N 1),
2006/07:75 (p. N 1), 2007/08:75 (p. N 1), 2008/09:75 (p. N 1),
2009/10:75 (p. N 1) och 2010/11:75 (p. N 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 20 om återinförande av det statliga fritidsbåtsregistret*: Re
geringen uppdrog den 30 januari 2003 åt Sjöfartsverket att utreda
de tekniska, administrativa och ekonomiska förutsättningarna för ett
fritidsbåtsregister samt att undersöka i vilken omfattning fritidsbåtar
omfattas av ansvarsförsäkring. Uppdraget redovisades i en prome
moria som överlämnades till Näringsdepartementet den 21 oktober
2003. Promemorian remitterades för synpunkter och remisstiden
gick ut den 28 mars 2004. En departementspromemoria, Ds 2008:32
om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, har utarbetats
och remitterats. I budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1,
utg.omr. 22, s. 49) behandlade regeringen frågan om återinförande
av det statliga fritidsbåtsregistret och framförde sin bedömning att
så inte bör ske. Riksdagsskrivelsen är därmed slutbehandlad.

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
2.

nr 166
Trafiksäkerhet m.m.
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 1999/2000:TU5
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. N 31), 2001/02:75 (p. N
19), 2002/03:75 (p. N 14), 2003/04:75 (p. N 10), 2004/05:75 (p. N
8), 2005/06:75 (p. N 8), 2006/07:75 (p. N 6), 2007/08:75 (p. N 4),
2008/09:75 (p. N 4), 2009/10:75 (p. N 4) och 2010/11:75 (p. N 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 48 om ansvaret för lastsäkring*: Regeringen uppdrog den
14 februari 2002 åt Vägverket att utreda hur det straffrättsliga an
svaret för brott mot bestämmelser om lastsäkring på väg bör vara
utformat. Vägverket redovisade uppdraget i en rapport den 6 april
2003. Rapporten har remissbehandlats. Näringsdepartementet har
under 2009 haft möte med berörda branschorganisationer för att
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diskutera ärendets fortsatta hantering. Rapporten har remitterats till
Transportstyrelsen. Ärendet bereds vidare.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
3.

nr 161
Fordonsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:TU6
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 32), 2005/06:75 (p. N
23), 2006/07:75 (p. N 20), 2007/08:75 (p. N 14), 2008/09:75 (p. N
12), 2009/10:75 (p. N 9) och 2010/11:75 (p. N 5).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om regelverk för fordonsvikter*: Det nya direktivet
2006/126/EG om körkort (omarbetning) antogs slutligt den 20 de
cember 2006. Enligt artikel 4.4 i direktivet ger körkort med be
hörighet B rätt att köra motorfordon med en tillåten totalvikt som
inte överstiger 3 500 kg och som är konstruerade för att ta högst
8 passagerare utöver föraren. Till ett sådant motorfordon får kopplas
en släpvagn med en högsta totalvikt på 750 kg. Överstiger släpvag
nens totaltvikt 750 kg får den kopplas till dragbilen förutsatt att for
donskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 4 250 kg. Om
totalvikten överstiger 3 500 kg ska medlemsstaterna i enlighet med
bilaga V till direktivet kräva att kombinationen bara får köras efter
avslutad utbildning eller godkänt körprov eller både utbildning/prov
(s.k. utökad behörighet B). Enligt bilagan ska sådan utbildning ha en
längd på minst 7 timmar och ett prov utformas så att det är tillräck
ligt för att bedöma förmåga och beteende. Regeringen beslutade den
30 november 2006 direktiv för en särskild utredare som innebär att
en översyn av körkortsförfattningarna ska göras (dir. 2006:119). I
uppdraget ingick också att analysera hur direktiv 2006/126/EG ska
genomföras i svensk rätt. Den del av uppdraget som avser föränd
ringar av den högsta tillåtna totalvikten för att dra fordonskombina
tioner med körkortsbehörighet B redovisades i maj 2007 i delbetän
kandet Släpvagnskörning med B-körkort (SOU 2007:33). Körkorts
utredningen har därefter lämnat sitt slutbetänkande En reformerad
körkortslagstiftning – genomförandet av tredje körkortsdirektivet
(SOU 2008:130) i januari 2009. Regeringen överlämnade den 13 ok
tober 2011 proposition 2011/12:25 Genomförandet av det tredje
körkortsdirektivet till riksdagen. I propositionen föreslogs bl.a. att
körkortslagen (1998:488) skulle ändras så att fordonskombinatio
nens tillåtna totalvikt vid släpvagnskörning med (utökad) behörighet
B höjs till 4 250 kg och att regeln om att släpvagnens totalvikt inte
får vara högre än bilens tjänstevikt slopas. Riksdagen beslutade den
14 december 2011 att anta regeringens i propositionen framställda
lagförslag (bet. 2011/12:TU4, rskr. 2011/12:80). Den nu aktuella
lagändringen träder i kraft den 19 januari 2013. Riksdagsskrivelsen
är därmed slutbehandlad.
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Riksmötet 2004/05

Skr. 2011/12:75

Riksdagens skrivelse

Näringsdepartementet

4.

nr 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) och 2010/11:75 (p. N 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende
fritidsbåtar*: I proposition 2005/06:160 Moderna transporter be
handlade regeringen frågan om kompetensbevis och hastighetsbe
gränsning avseende fritidsbåtar. Frågan om kompetensbevis avseen
de fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En departements
promemoria, Ds 2008:32 om behörighetsbevis för fritidsbåtar och
fritidsskepp, har utarbetats och remitterats. En remissammanställ
ning har gjorts. Ärendet bereds vidare.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
5.

nr 134
Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Prop. 2005/06:16, bet. 2005/06:TU6
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 31), 2006/07:75 (p. N
34), 2007/08:75 (p. N 26), 2008/09:75 (p. N 19), 2009/10:75 (p. N
15) och 2010/11:75 (p. N 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att
främja förnybara bränslen såvitt avser delmoment b)*: Riksda
gen beslutade år 2009 om att andelen förnybar energi i transport
sektorn år 2020 ska vara minst 10 procent (prop. 2008/09:163, bet.
2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301). Den 23 juni 2010 beslutade re
geringen förordning om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet. Beslutet innebär bl.a. att
myndigheten ska verka för att målet för förnybar energi i transport
sektorn till år 2020 ska uppnås. Statens energimyndighet har på upp
drag av regeringen tagit fram ett underlag till nationell handlings
plan för energi från förnybara energikällor. Handlingsplanen över
lämnades till Europeiska kommissionen den 30 juni 2010. Statens
energimyndighet har på regeringens uppdrag utrett ett möjligt kvot
pliktssystem för biodrivmedel. Myndighetens redovisning har re
missbehandlats och bereds för närvarande. Statens energimyndighet
har på regeringens uppdrag även föreslagit en sektorsövergripande
biogasstrategi. Redovisningen remissbehandlas för närvarande. Re
geringen har i prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och en
ergipolitik – Energi gjort bedömningen att utvecklingen bör inrik
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tas på att Sverige år 2030 har en fordonsflotta som är oberoende av
fossila bränslen. I budgetpropositionen för 2011 presenterade rege
ringen förslag som innebar att det fr.o.m. den 1 januari 2011 blivit
möjligt att öka den skattebefriade låginblandningen av biodrivmedel
i bensin och diesel. Vidare föreslogs att ett demonstrationsprogram
för elbilar och laddhybrider skapas samt att en supermiljöbilspremie
för bilar med låga utsläpp införs. Regeringen avser att under våren
2012 tillsätta en utredning för att närmare analysera förutsättningar
och möjliga åtgärder för att kunna uppnå den ovan nämnda priori
teringen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Ärendet bereds
vidare.
6.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

nr 223
Sjöfartsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU12
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 42), 2007/08:75 (p. N
28), 2008/09:75 (p. N 21), 2009/10:75 (p. N 17) och 2010/11:75
(p. N 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 14 om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet*: Ären
det bereds. Ett svenskt agerande såväl nationellt som internationellt
i fora såsom HELCOM, EU och IMO har lett fram till att initiativ ta
gits inom ramen för flera av de områden som pekats ut i motionerna.
Bland dessa åtgärder kan nämnas att en gemensam s.k. VTS-central
(Vessel Traffic Service) för sjötrafikövervakning i Öresund har in
rättats tillsammans med Danmark, en gemensam informationsinsats
riktad mot de fartyg som trafikerar Östersjön vintertid, att avtal har
undertecknats mellan Sverige och Finland om effektivare använd
ning av isbrytningsresurser, kraftigt sänkta utsläppsnivåer avseende
bl.a. svaveloxid och förbättrade trafiksepareringssystem. Nämnas
kan även att fr.o.m. 2010 ska samtliga fartyg med enkelskrov vara
utfasade. En beskrivning av vidare åtgärder med bäring på miljöoch säkerhetsarbetet i Östersjön lämnades i regeringens skrivelse
Åtgärder för levande hav (skr. 2009/10:213). Ärendet bereds vidare.

7.

nr 259
Åtgärder mot svarttaxi m.m.
Prop. 2005/06:109, bet. 2005/06:TU14
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 44), 2007/08:75 (p. N
29), 2008/09:75 (p. N 22), 2009/10:75 (p. N 18) och 2010/11:75
(p. N 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen*: Under 2006
utarbetades inom Regeringskansliet ett lagförslag om redovisnings
centraler m.m. Förslaget remissbehandlades. Remissinstansernas
synpunkter var av sådan art att det inte är möjligt att gå vidare med
förslaget om redovisningscentraler. Efter en dialog med taxinäring
en har en skrivelse med elva punkter med förslag till andra åtgärder
lämnats till regeringen. Två av förslagen har resulterat i uppdrag till
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Vägverket respektive Styrelsen för ackreditering och teknisk kon
troll (Swedac). Vägverkets och Swedacs rapporter har inkommit
till Näringsdepartementet och remitterats. Swedac har tagit fram
ett förslag till ändrade föreskrifter som för närvarande bereds enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni
1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder
och föreskrifter. Frågor som rör vägtrafikregistret t.ex. en databas
för protokoll från taxameterbesiktningar överfördes till Vägtrafik
registerutredningen. Utredningens betänkande, Transportstyrelsens
databaser på vägtrafikområdet (SOU 2010:76) har remissbehand
lats. Frågan om redovisningscentraler bereds vidare.
8.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

nr 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) och 2010/11:75
(p. N 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 42 om förarbevis för vissa fritidsbåtar: Frågan om kompe
tensbevis avseende fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet.
En departementspromemoria, Ds 2008:32 om behörighetsbevis för
fritidsbåtar och fritidsskepp, har utarbetats och remitterats. Ärendet
bereds vidare.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
9.

nr 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) och 2010/11:75 (p. N 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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 aktuella civila flygindustriprojekt med miljöinriktning.
Regeringen uppdrog den 3 juli 2008 till Riksgäldskontoret att för
handla 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 en
ligt gemenskapsbestämmelserna om statsstöd. Sedan kommissionen
godkänt förslaget gav regeringen den 3 mars 2011 Riksgäldskonto
ret i uppdrag att för statens del teckna avtal med Volvo Aero gällan
de Trent XWB. Den 26 maj 2011 gav regeringen Riksgäldskontoret
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i uppdrag att förhandla med Volvo Aero i syfte att uppnå förslag
till ett avtal med företaget om delfinansiering av företagets utveck
lingsinvesteringar i flygmotorprojektet Pratt & Whitney PW1100G.
Ärendet bereds vidare.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
10. nr 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) och 2010/11:75 (p. N 16).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om granskning av effekter*: I budgetpropositionen för 2012
(prop. 2011/12:1, utg.omr. 21, s. 37–38) redovisade regeringen det
pågående arbetet med anledning av riksdagens uttalande om gransk
ning av effekterna av olika klimat- och energipolitiska styrmedel.
Bl.a. redovisades arbetet med att utveckla och effektivisera elcer
tifikatsystemet. Regeringen beslutade i juni 2011 propositionen En
ny lag om elcertifikat − enklare regler och en gemensam elcertifi
katsmarknad (prop. 2010/11:155). I propositionen föreslogs etable
ringen av en gemensam elcertifikatsmarknad Sverige och Norge.
En elcertifikatsmarknad som är gemensam med Norge bedöms bl.a.
öka effektiviteten i systemet och minska riskerna för höga elcerti
fikatspriser. I propositionen gjorde regeringen även bedömningen
att elcertifikatssystemet uppnår de uppsatta målen och i huvudsak
fungerar väl. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens för
slag (bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46) och den nya lagen om el
certifikat trädde i kraft den 1 januari 2012. I regeringens skrivelse
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regering
en (skr. 2010/11:75) redogjordes för arbetet för att åstadkomma en
förbättrad samordning mellan de olika ekonomiska styrmedlen på
klimat- och energiområdet i syfte att förbättra effektiviteten av den
förda miljö- och energipolitiken. Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
11. nr 117
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. N 68) och 2010/11:75
(p. N 21).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab aktiebolag:
Den 2 februari 2012 beslutade regeringen att utöka Svensk-Danska
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Broförbindelsen Svedab Aktiebolags låneram för lån i Riksgälds
kontoret.
12. nr 146
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. N 69) och 2010/11:75
(p. N 22).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

Mom. 3 om Institutet för Kvalitetsutveckling*: Den 3 juni 2010 be
viljade regeringen medel till Institutet för kvalitetsutveckling för
verksamheten under 2010. Ärendet bereds vidare, se p. 48 rskr.
2011/12:101 mom. 4.
13. nr 361
Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering och rådgiv
ning
Prop. 2009/10:148, bet. 2009/10:NU25
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. N 43).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om företagsutveckling – statliga insatser för finansiering
och rådgivning: Den 17 mars 2011 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
14. nr 132
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. N 58).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om Teracom AB: Den 26 maj 2011 bemyndigade reger
ingen Peter Norman eller den han sätter i sitt ställe att underteckna
handling avseende ovillkorat aktieägartillskott mellan staten och
Goldcup 6418 AB i form av aktierna i Teracom AB. Aktieägartill
skottet skedde den 1 juni 2011. Goldcup 6418 AB har under 2011
namnändrats till Teracom Group AB och är moderbolag i den nya
koncernen.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv så
vitt avser delmoment g): Riksgäldskontoret (RGK) fick den 22 de
cember 2010 i uppdrag att slutföra förhandlingarna om avtal i hu
vudsak enligt avtalsförslagen i den slutrapport myndigheten gett in
den 15 december 2010 och 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
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den 22 december 2010. RGK ställde den 16 maj 2011 ut en garanti
för en lånetranch på 1 700 miljoner kronor.
Saab Automobile AB (Saab) och RGK tecknade i februari 2010
avtal om statliga lånegarantier för EIB-lån upp till 400 miljoner
euro. Fram till april 2011 hade Saab fått 217 miljoner euro av EIBlånet utbetalt. Saab fick i slutet av mars 2011 akuta problem med
sin likviditet och har därefter under året arbetat intensivt med att
försöka finna en långsiktig lösning på problemet. Arbetet med att
kortsiktigt klara likviditeten har främst varit inriktat på att få in nya
investerare, och i några fall har regeringen berörts då vissa av de
tillfälliga lösningarna krävt regeringens beslut genom att de avtal
som träffats mellan RGK och Saab avseende lånegarantier behövt
justeras. Under våren och sommaren 2011 fattade sålunda regering
en under Saabs förhandlingsprocess i fyra likartade beslut (8 april,
15 april, 27 juni samt 7 juli) om ändringar i Saabs garantivillkor
för att möjliggöra försäljning av Saabs industrifastighet. Det sista
av dessa regeringsbeslut kunde fullföljas av RGK och innebar att
RGK:s pant i industrifastigheten kunde frisläppas och försäljningen
genomföras. Under hösten fattade regeringen även beslut den 28 ok
tober om att RGK under vissa förutsättningar skulle kunna medge
att Saab under kort tid utnyttjade del av Saab Parts AB:s kassa. Saab
lyckades trots detta och trots beslut om rekonstruktion inte lösa sina
problem och företaget försattes slutligen den 19 december 2011 i
konkurs. Med anledning av konkursen fattade regeringen den 22
december beslut om bemyndigande för RGK att vidta åtgärder för
att effektivt kunna bevaka statens intressen i konkursen. RGK har
slutligen före årskiftet på begäran av EIB infriat det statliga garan
tiåtagandet och betalat Saabs skulder till EIB uppgående till strax
över 2 miljarder kronor och staten har med anledning därav en mot
svarande fordran på konkursboet. Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 3g).

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

15. nr 138
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. N 60).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om Bolagsförvaltningen såvitt avser delmoment a)–n):
Ärendet bereds.
16. nr 160
ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
Skr. 2010/11:37, bet. 2010/11:TU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg: Den 12 maj
2011 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till hand
lingarna.
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17. nr 161
Ändring i fartygssäkerhetslagen
Utskottsinitiativ, bet. 2010/11:TU11
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

Om ändring i fartygssäkerhetslagen: Den 10 februari 2011 utfärda
de regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 98).
18. nr 190
Statliga företag
Skr. 2009/10:140, bet. 2010/11:NU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden AB och Telia Sonera AB såvitt avser delmoment a)–c)*:
Ärendet bereds.
Mom. 5 om statens ägande av Vattenfall AB*: Ärendet bereds.
Mom. 12 om skrivelsen om företag med statligt ägande: Ärendet
bereds.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1 a)–c), mom. 5
och mom. 12.
19. nr 198
Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet
Prop. 2010/11:61, bet. 2010/11:NU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet såvitt av
ser delmoment a)–b): Den 7 april 2011 utfärdade regeringen de la
gar riksdagen antagit (SFS 395 och 396).
20. nr 214
Regelförenklingsarbetet
Skr. 2009/10:226, bet. 2010/11:NU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om samordnad information vid företagsstart*: Den 15 de
cember 2011 uppdrog regeringen åt Tillväxtverket, Bolagsverket
och Skatteverket att vidareutveckla den myndighetsgemensamma
företagarportalen verksamt.se. För uppdraget avsattes totalt 40 mil
joner kronor under 2012–2014. Uppdraget ska redovisas senast den
31 mars 2015. Ärendet bereds vidare.
Mom. 2 om allmänt om regelförenkling: Den 2 februari 2012 be
slutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i
denna del.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1.
21. nr 220
Kontroll av färdskrivare
Prop. 2010/11:62, bet. 2010/11:TU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om förslag till lag om ändring av fordonslagen: Den
14 april 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
417).

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

22. nr 222
Trafiksäkerhet
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:TU18
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om mobiltelefonanvändande vid bilkörning*: Regeringen
uppdrog den 24 november 2011 åt Statens väg- och transportfor
skningsinstitut (VTI) att, mot bakgrund av VTI:s sammanställning
av relevanta forskningsresultat på området användning av mobil
telefoner och annan kommunikationsutrustning under bilkörning,
analysera vilka möjligheter som finns till effektiva åtgärder för att
minimera förares användande av teknisk utrustning på ett trafikfar
ligt sätt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den
1 april 2012. Ärendet bereds vidare.
23. nr 229
Vissa mineralpolitiska frågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:NU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om minerallagen (utom frågor om uran och fossila bränslen)*: Den 15 september 2011 bemyndigade regeringen chefen för
Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag
att göra en översyn av vissa bestämmelser i minerallagen (1991:45)
(dir. 2011:73). Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2012.
24. nr 230
Prioritering av samhällsviktiga elanvändare
Prop. 2010/11:56, bet. 2010/11:NU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om prioritering av samhällsviktiga användare: Den 12 maj 2011
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 476).
25. nr 252
Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnova
tion AB
Skr. 2010/11:74, bet. 2010/11:NU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB: Den 9 februari 2012 beslutade regeringen att lägga riks
dagens skrivelse till handlingarna.
26. nr 256
Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-po
litiska frågor
Prop. 2010/11:115, bet. 2010/11:TU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om ändrade regler för elektroniska kommunikationer såvitt
avser p. 1–2: Den 26 maj 2011 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 590 och 591).

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

27. nr 259
Genomförandet av tredje sjösäkerhetspaketet – del 2
Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lagförslagen såvitt avser p. 1–5: Den 23 maj 2011 utfärdade re
geringen de lagar riksdagen antagit (SFS 547–550 och 553).
28. nr 270
Utländsk näringsverksamhet i Sverige
Prop. 2010/11:87, bet. 2010/11:NU19
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ändringar i filiallagen m.m. såvitt avser delmoment
a)–b): Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 722 och 723).
Mom. 2 om representant vid utstationering av arbetstagare*:
Ärendet bereds. Enligt riksdagens tillkännagivande ska regeringen
återkomma med förslag om att det ska ställas krav på en behörig
representant för företag som är etablerade i utlandet eller näringsid
kare bosatta utomlands med personal utstationerad till Sverige.
I Ds 2011:22 föreslås att det införs bestämmelser i utstatione
ringslagen om att utländska arbetsgivare som utstationerar arbets
tagare i Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbets
miljöverket om utstationeringen. Arbetsgivaren ska även utse en
kontaktperson i Sverige, som ska vara behörig att ta emot delgiv
ningar för arbetsgivarens räkning och kunna tillhandahålla sådana
handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen är uppfyllda.
I förslaget görs bedömningen att ett krav på en behörig representant
som ska vistas i Sverige under utstationeringen inte är förenligt med
EU-rätten. Arbetsgivaren ska inte göra någon anmälan om verksam
heten eller utse någon kontaktperson om verksamheten i Sverige på
går under högst fem dagar.
Syftet med förslaget i promemorian är att tillgodose de behov
som svenska arbetstagarorganisationer har av att kunna komma i
kontakt med och, i förekommande fall, förhandla om kollektivav
tal med utländska företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.
Det bedöms som nödvändigt för att utstationeringslagens regler ska
fungera i praktiken och för att säkerställa att utstationerade arbets
tagare omfattas av de rättigheter som följer av utstationeringsdirek
tivet. Det finns också behov av att svenska myndigheter får känne
dom om och kontakt med dessa företag. Förslaget har remitterats
och Regeringskansliet arbetar för närvarande med att ta fram en lag
rådsremiss.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2.
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29. nr 271
En ny energimärkningslag
Prop. 2010/11:106, bet. 2010/11:NU22
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

Om en ny energimärkningslag: Den 9 juni 2011 utfärdade regering
en den lag riksdagen antagit (SFS 721).
30. nr 274
Behörighet för lokförare
Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslag om behörighet för lokförare såvitt avser del
moment a)–c): Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riks
dagen antagit (SFS 725–727).
Mom. 2 om register över järnvägsfordon*: Som ett led i bered
ningen beslutade regeringen den 20 december 2011 i regleringsbre
vet för Transportstyrelsen avseende budgetåret 2012 om ett uppdrag
till myndigheten att föreslå en ordning som syftar till att identifiera
ideella föreningar och motsvarande som förvaltar kulturhistoriska
värden. Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2.
31. nr 275
Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.
Prop. 2010/11:70, bet. 2010/11:NU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om beslutande myndighet vid förhandsprövning av nättariffer för stamnätet och mom. 2 om lagförslagen i övrigt såvitt avser
delmoment a)–d): Den 9 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 710–713).
32. nr 283
Godkännande av den reviderade STCW-konventionen
Prop. 2010/11:117, bet. 2010/11:TU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om STCW-konventionen, m.m. såvitt avser första delssatsen: Den
22 juni 2011 beslutade regeringen om anslutning till 2010 års änd
ringar av 1978 års internationella konvention om normer för sjö
folks utbildning, certifiering och vakthållning;
såvitt avser andra delssatsen: Den 9 juni 2011 utfärdade regering
en den lag riksdagen antagit (SFS 729).
33. nr 303
Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Prop. 2010/11:118, bet. 2010/11:FiU37
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om leasing av bilar och mom. 5 om lagförslaget i övrigt:
Den 17 juni 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 846).
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34. nr 306
Horisontella konkurrensbegränsningar m.m.
Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

Mom. 1 om propositionen såvitt avser delmoment a)–c): Den
22 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
872– 874).
Mom. 5 om om- och avregleringar*: Den 17 november 2011
uppdrog regeringen åt Statskontoret att genomföra en kartläggning
av genomförda eller beslutade utvärderingar rörande om- och avreg
leringar. Uppdraget ska redovisas senast den 14 mars 2012. Vidare
har forskare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet an
litats av Regeringskansliet för att klargöra vilka faktorer som påver
kat och påverkar elpriset samt i hur stor utsträckning. I uppdraget
ska särskild fokus läggas på konsumentnyttan. Tidsperioden för stu
dien ska ha sin början vid avregleringen 1996 fram till dags datum.
Uppdraget ska vara slutfört senast den 30 april 2012. Vad avser
öppnandet av marknaden för persontrafik på järnväg samt den nya
lagstiftningen på kollektivtrafikområdet gav regeringen den 3 mars
2011 Trafikanalys i uppdrag att utvärdera effekterna av dessa om
regleringar. Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 5.
35. nr 307
Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden
Prop. 2010/11:73, bet. 2010/11:NU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden:
Den 30 juni 2011 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 934).
36. nr 309
Lag om flygplatsavgifter
Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förslag till lag om flygplatsavgifter och mom. 2 om
ändringar i luftfartslagen: Den 22 juni 2011 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 866 och 868).
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
37. nr 1
Rättelser i vissa lagar
Utskottsinitiativ, bet. 2010/11:FiU43
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ändringar i vissa lagar såvitt avser p. 1: Den 13 oktober 2011
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1064).
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38. nr 7
Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhets
kriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Prop. 2010/11:152, bet. 2010/11:MJU28
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

Mom. 1 om lagförslaget: Den 13 oktober 2011 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 1065).
39. nr 17
Säkerställande av sjö- och flygräddning
Prop. 2011/12:11, bet. 2011/12:TU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om säkerställande av sjö- och flygräddning såvitt avser p. 1–5: Re
geringen beslutade den 27 oktober 2011 om godkännande att för
värva aktier i syfte att säkerställa sjö- och flygräddningen.
40. nr 25
Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll
Prop. 2010/11:160, bet. 2011/12:TU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lagförslag: Den 10 november 2011 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 1118).
41. nr 40
Höständringsbudget för 2011
Prop. 2011/12:2, bet. 2011/12:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om bemyndigande för anslaget 1:5 Näringslivsutveckling
m.m.: Den 1 december 2011 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Tillväxtverket inom ut
giftsområde 24 Näringsliv.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade
anslag: Den 1 december 2011 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Tillväxtverket och Bo
lagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
42. nr 45
Stärkt konsumentkontroll för en utvecklad elmarknad och ett uthål
ligt energisystem
Prop. 2010/11:153, bet. 2011/12:NU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om timmätning för elkonsumenter: Regeringen planerar att
överlämna en första proposition om timmätning för elkonsumenter
till riksdagen i mars 2012. En ytterligare proposition om timmätning
för elkonsumenter planeras att överlämnas under 2013–2014. Ären
det bereds vidare.
Mom. 7 om anvisningsavtal*: Regeringen beslutade den 26 janu
ari 2012 om ändringar i Energimarknadsinspektionens uppdrag att
utreda systemet med anvisningsavtal med tillsvidarepris på elmark
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naden. Uppdraget ska redovisas senast den 30 maj 2012. Ärendet
bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1 och mom. 7.

Skr. 2011/12:75
Näringsdepartementet

43. nr 46
En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcerti
fikatsmarknad
Prop. 2011/12:155, bet. 2011/12:NU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om regeringens lagförslag och avtal om en gemensam
elcertifikatsmarknad såvitt avser delmoment a) p. 1–5: Den 1 de
cember 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
1200–1204);
såvitt avser delmoment b): Den 15 december 2011 beslutade re
geringen om ratifikation av avtalet den 29 juni 2011 mellan Kon
ungariket Sveriges regering och Konungariket Norges regering om
en gemensam marknad för elcertifikat.
44. nr 65
Utgiftsområde 21 Energi
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 21, motioner från allmänna motionstiden,
bet. 2011/12:NU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter såvitt avser delmoment a)–b), mom. 7 om omstrukturering
av Swe-Pol Link AB och mom. 8 om anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi såvitt avser delmoment g) och j): Den 15 december
2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avse
ende Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi.
Mom. 8 om anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi såvitt av
ser delmoment a)–f), h) och i): Den 22 december 2011 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens en
ergimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi;
såvitt avser delmoment k): Den 15 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Affärsverket
svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen samt anslag 1:6
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
inom utgiftsområde 21 Energi. Den 22 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens ener
gimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi.
45. nr 80
Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet
Prop. 2011/12:25, motioner från allmänna motionstiden, bet.
2011/12:TU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om genomförandet av det tredje körkortsdirektivet såvitt
avser p. 1–4: Den 15 december 2011 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 1580–1583).
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46. nr 87
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 22, skr. 2010/11:139, skr. 2010/11:141,
motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:TU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för it-politiken: Ärendet bereds. Regeringen, som
bedömer att riksdagens beslut inte kräver några ytterligare åtgärder
från regeringens sida, har för avsikt att lägga riksdagsskrivelsen i
denna del till handlingarna.
Mom. 2 om Riksrevisionens granskning av kostnadskontroll i stora järnvägsinvesteringar: Den 2 februari 2012 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i denna del.
Mom. 3 om Riksrevisionens granskning av trafikverkens produktivitet: Den 2 februari 2012 beslutade regeringen att lägga riksda
gens skrivelse till handlingarna i denna del.
Mom. 4 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer såvitt avser delmoment a): Den 20 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Trafikverket
och Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment b)–d) och f): Den 20 december 2011 ut
färdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment e): Den 22 december 2011 beslutade re
geringen om fastställande av låneram för Botniabanan AB (publ)
för budgetåret 2012;
såvitt avser delmoment g)–j): Den 22 december 2011 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Post- och
telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment k): Den 15 december 2011 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Sjöfarts
verket, Statens väg- och transportforskningsinstitut och Trafikana
lys samt anslag 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den 20 december 2011
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Trafikverket och Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kom
munikationer. Den 22 december 2011 utfärdade regeringen regle
ringsbrev för budgetåret 2012 avseende Post- och telestyrelsen samt
anslag 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk bety
delse inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 5 om Sjöfartsverket såvitt avser delmoment a)–c): Den
15 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2012 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommu
nikationer.
Mom. 6 om Luftfartsverket såvitt avser delmoment a)–c): Den
15 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2012 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommu
nikationer.
Mom. 7 om Statens järnvägar såvitt avser delmoment a)–b): Den
15 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
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året 2012 avseende Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kom
munikationer.
Mom. 8 om Botniabanan AB såvitt avser delmoment a)–b) och
d): Ärendet bereds;
såvitt avser delmoment c): Den 20 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Trafikverket
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1 och mom. 8 a)–b
samt d).
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47. nr 94
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret
2012
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 6, bet. 2011/12:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag, bemyndiganden, investeringsplaner m.m. såvitt
avser delmoment l): Den 22 december 2011 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Elsäkerhetsverket in
om utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
48. nr 101
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, motioner från allmänna motionstiden,
bet. 2011/12:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv såvitt
avser delmoment a): Den 22 december 2011 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Verket för innova
tionssystem;
såvitt avser delmoment b): Den 22 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Tillväxtver
ket;
såvitt avser delmoment c): Den 22 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Sveriges geo
logiska undersökning;
såvitt avser delmoment k): Den 22 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev för Verket för innovationssystem, Till
växtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser, Sveriges geologiska undersökning, Patentbesvärsrätten,
Bolagsverket och Konkurrensverket samt anslagen 1:3 Institutetens
strategiska kompetensmedel m.m., 1:7 Turistfrämjande, 1:13 Bidrag
till terminologisk verksamhet, 1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskaps
akademien, 1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer
och 1:22 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation
m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Mom. 4 om Institutet för Kvalitetsutveckling*: I december 2009
uppmanade riksdagen regeringen att se till att en långsiktig lösning
när det gäller huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för
kvalitetsutveckling (SIQ) kommer till stånd. Regeringen uppdrog
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den 28 april 2011 åt Tillväxtverket att vara huvudman. Vidare har
regeringen den 1 september 2011 beslutat att basfinansiera verk
samheten under tre år. Regeringen har dessutom meddelat sin avsikt
att utvärdera verksamheten. Riksdagen har i ett nytt tillkännagivan
de i december 2011 meddelat att riksdagen inte anser att frågan är
slutbehandlad förrän utvärderingen och eventuella åtgärder till följd
av denna är genomförda. Se även p. 12, rskr. 2009/10:146. Ärendet
bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 4.
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49. nr 106
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Skr. 2010/11:138, bet. 2011/12:FiU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt: Den 9 februari 2012 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
50. nr 112
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 19, motioner från allmänna motionstiden,
bet. 2011/12:NU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
såvitt avser delmoment a): Den 22 december 2011 utfärdade rege
ringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget 1:1 Re
gionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt;
såvitt avser delmoment b): Den 22 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget 1:3
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt;
såvitt avser delmoment c): Den 22 december 2011 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:1
Regionala tillväxtåtgärder och 1:3 Europeiska regionala utveck
lingsfonden perioden 2007–2013 inom utgiftsområde 19 Regional
tillväxt samt Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional utveck
ling och utgiftsområde 24 Näringsliv.
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Kulturdepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Kulturdepartementet

Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
1.

nr 92
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2008/09:1 utgiftsområde 17, bet. 2008/09:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Ku 13), 2009/10:75
(p. Ku 7) och 2010/11:75 (p. Ku 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om pensionsvillkoren inom scenkonsten*: Scenkonst
pensionsutredningen lämnade sitt betänkande Nytt pensionssystem
för den statsunderstödda scenkonsten i maj 2009 (SOU 2009:50).
Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12, ut
giftsområde 2) redovisat att betänkandet har remissbehandlats och
beretts i Regeringskansliet.

Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
2.

nr 61
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013
Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Ku 12) och 2010/11:75
(p. Ku 6).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 7 om kontrollstationen: Det har i tidigare redovisningar för
utskickats att regeringen avsett att återkomma till riksdagen med
förslag till eventuella förändringar i budgetpropositionen för 2012.
I enlighet med riksdagens beslut har det skett en avstämning i form
av en så kallad kontrollstation. Inom ramen för denna hölls i mars
2011 ett möte med representanter för Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB, Utbildningsradion AB och Kulturdepartementet. In
för mötet hade programföretagen lämnat in skriftliga underlag till
Kulturdepartementet. Kontrollstationen resulterade inte i några änd
ringsförslag för innevarande sändningstillståndsperiod.

3.

nr 140
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2009/10:1 utgiftsområde 17, bet. 2009/10:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Ku 16) och skr.
2010/11:75 (p. Ku 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet*: Regeringen be
slutade den 4 november 2010 om tilläggsdirektiv (dir. 2010:119)
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till Utredningen om en översyn av statens fastighetsförvaltning (Fi
2009:04), med innebörd att se över hyressättningsmodellen för hu
vudbyggnaderna för Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska tea
tern, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska
museet. Utredaren redovisade sitt uppdrag i april 2011 och föreslog
nya principer för hyressättningen för de berörda institutionerna,
bland annat längre hyreskontrakt. Regeringen har i regleringsbrev
till Statens fastighetsverk för 2012 uppdragit åt verket att med ut
gångspunkt i bland annat Kulturutskottets betänkande och betän
kandet från Utredningen om översyn av statens fastighetsförvaltning
(SOU 2011:31) förbereda arbetet med att omförhandla hyresavtalen
för huvudbyggnaderna vid de fem institutionerna.
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Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
4.

nr 113
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2010/11:1 utgiftsområde 17, bet. 2010/11:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Ku 15).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2011 inom utgiftsområde 17: Den 16 och
22 december 2010 utfärdade regeringen regleringsbrev för samtliga
anslag, utom för delar av anslag 1:7 Myndigheten för kulturanalys
respektive anslag 2:3 Statens musikverk. Regeringen har tidigare
aviserat sin avsikt att utfärda regleringsbrev för Myndigheten för
kulturanalys före den 1 april 2011 och för Statens musikverk före
den 1 maj 2011. Regeringen utfärdade regleringsbrev till Myndig
heten för kulturanalys den 17 mars 2011 och till Statens musikverk
den 28 april 2011.

5.

nr 212
Allmänna kulturfrågor
bet. 2010/11:KrU9
Skrivelsen är slutbehandlad
Mom. 1 om stöd till icke-statliga kulturlokaler*: För att Boverket
ska kunna besluta om stöd som innebär åtaganden vid utgången
av 2011 beslutade riksdagen, efter förslag från regeringen i Vår
ändringsbudget 2011, om en bemyndiganderam på 9 miljoner kro
nor för anslaget (prop. 2010/11:99, bet. FiU21, rskr. 2010/11:321).
Den 30 juni 2011 fattade regeringen ett ändringsbeslut för budget
året 2011 med en bemyndiganderam avseende anslag 1:5 Stöd till
icke-statliga kulturlokaler.

6.

nr 285
Unidroitkonventionen och vissa andra kulturarvsfrågor
Prop. 2010/11:83, bet. 2010/11:KrU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom 1. om utfärdande av lag och anslutning till Unidroitkonventionen: Den 16 juni 2011 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 2011:782 och 788). Samma dag beslutade regeringen
om anslutning till 1995 års Unidroit-konvention om kulturföremål
som stulits eller förts ut olagligt.
Mom 14. om stöd till länsmuseerna*: Regeringen har i budget
propositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utgiftsområde 17) redovi
sat att 270 miljoner kronor avsätts för Riksantikvarieämbetet från
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, för arbetsledning
inom satsningen Kulturarvslyftet under åren 2012-2014. Satsning
en omfattar också medel till lönebidrag för dem som anställs inom
Kulturarvslyftet. Regeringen beslutade den 15 december 2011 för
ordning om statsbidrag till kostnader för verksamheten Kulturarvs
lyftet (SFS 2011:1560).
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Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
7.

nr 61
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2011/12:1 utgiftsområde 1, bet. 2011/12:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 d) om ändring i radio och tv-lagen: Den 15 december 2011
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 2011:1558).
Mom. 1 i) om fördelningen av anslagen inom utgiftsområde 1:
Den 15 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för
Presstödsnämnden och Myndigheten för radio och tv.

8.

nr 74
Utgiftsområde 17 Kultur, medier och trossamfund
Prop. 2011/12:1, utgiftsområde 17, bet. 2011/12:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2012 inom utgiftsområde 17: Den 15 de
cember 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för samtliga an
slag.
Mom. 2 om ändring i lagen om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst: Den 15 december 2011 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 2011:1559).
Mom. 3 om medelsberäkning för 2012 för SR, SVT och UR: Den
15 december 2011 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges
Radio AB, Sveriges Television AB, och Sveriges Utbildningsradio
AB.
Mom. 4 om medelstilldelning för 2012 till Myndigheten för radio
och tv: Den 15 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev
för Myndigheten för radio och tv.
Mom. 5 om överföring av medel till och från distributionskontot:
Den 15 december 2011 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sve
riges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
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Mom. 6 om bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret: Den
15 december 2011 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Mom. 7 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Den
15 december 2011 fattade regeringen beslut om att AB Svens
ka Spel skulle betala ut 48 000 kronor till Konstnärernas Riks
organisation.
Mom. 8 om bemyndigande att besluta om bidrag till icke-statliga
kulturlokaler: Den 15 december 2011 fattade regeringen beslut om
en bemyndiganderam för budgetåret 2012.
Mom. 9 om bemyndigande att besluta om bidrag till vissa teater-,
dans- och musikändamål: Den 15 december 2011 utfärdade rege
ringen regleringsbrev till Statens kulturråd för ramanslaget 2:2 Bi
drag till vissa teater-, dans- och musikändamål.
Mom. 10 om bemyndigande att besluta om bidrag till litteratur
och kulturtidskrifter: Den 15 december 2011 utfärdade regeringen
regleringsbrev till Statens kulturråd för ramanslaget 3:1 Bidrag till
litteratur och kulturtidskrifter.
Mom. 11 om bemyndigande att beställa konstverk: Den 15 de
cember 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev till Statens konst
råd för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensam
ma miljön.
Mom. 12 om bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer: Den 15 december 2011 utfärdade regeringen
regleringsbrev till Konstnärsnämnden för ramanslaget 5:2 Ersätt
ningar och bidrag till konstnärer.
Mom. 13 om bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård: Den 15 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev
till Riksantikvarieämbetet för ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmil
jövård.
Mom. 16 om verkställande direktörens ställning i programföretagens styrelser: Regeringen har den 16 februari 2012 beslutat att
medge ändringar i bolagsordningarna för Sveriges Radio AB, Sveri
ges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 18 och 20.
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Arbetsmarknadsdepartementet

Skr. 2011/12:75

Äldre riksmöten

Arbetsmarknads-

Riksmötet 2004/05

departementet

Riksdagens skrivelse
1.

nr 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)
och 2010/11:75 (p. A 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Utredningen överlämnade i juni 2011 betänkandet Större ekonomisk
trygghet för förtroendevalda, SOU 2011:54, vilket för närvarande
bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 7 om a-kassa vid förtroendeuppdrag*: Den 22 december
2010 beslutade regeringen kommittédirektiv till 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
under hösten har remissbehandlats och för närvarande bereds inom
Regeringskansliet. Betänkandet tar bl.a. upp frågor som berör del
tidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen och är därför kompli
cerad. Regeringen avser att återkomma i denna fråga till riksdagen
med anledning av tillkännagivandet om arbetslöshetsersättning för
deltidsarbetslösa (2010:11/AU).

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
2.

nr 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) och 2010/11:75
(p. A 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om ILO:s konvention nr 94*: Frågan om en ratificering
av ILO-konvention 94 är förenlig med Sveriges åtaganden enligt
EU-rätten har varit föremål för en utredning (SOU 2006:28 Nya
upphandlingsregler 2). Härefter har EU-domstolen i en dom den
18 december 2007 i mål C-341/05 Laval funnit att krav på anslut
ning till svenskt kollektivavtal med det innehåll som Byggnadsar
betareförbundets avtal hade i målet inte med stöd av stridsåtgärder
får ställas mot en tjänsteutövare från en annan medlemsstat. EUdomstolen kom till en liknande slutsats i sin dom den 3 april 2008 i
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mål C-346/06, Rüffert mot Land Niedersachsen, som specifikt rörde
krav på villkor i nivå med kollektivavtal inom ramen för offentlig
upphandling.
Den 9 september 2010 beslutade regeringen att ge en särskild ut
redare i uppdrag att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekono
miskt och samhällspolitiskt perspektiv (Utredningen om utvärdering
av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken,
S Fi 2010:06, dir. 2010:86). Syftet är att utreda om upphandlings
reglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myn
digheter och enheter att bland annat ta sociala och etiska hänsyn.
Även om utredningen inte har i uppdrag att ta ställning till frågan
om ratifikation av ILO-konvention 94 ska utredningens förslag be
lysa relevant EU-rätt och även beakta internationella överenskom
melser på området. Utredningen ska redovisa sina bedömningar i
slutbetänkande i december 2012.
Regeringen har i sitt svar på kommissionens grönbok om moder
nisering av upphandlingsregelverket efterlyst ett tydligt klargörande
av hur upphandlingsdirektiven ska tolkas i ljuset av EU-domstolens
praxis i den så kallade Rüffert-domen och i förhållande till utsta
tioneringsdirektivet och fördraget. Vidare behövs ett klargörande
avseende frågan om möjligheten för en EU-medlemsstat att ratifi
cera ILO-konvention 94 och om konventionens förhållande till EUrätten.
Kommissionen presenterade sina förslag till nya upphandlingsdi
rektiv den 20 december 2011 och frågan om det närmare förhållan
det mellan EU-rätten och ILO-konvention 94 är tydligt aktualiserad
av bland andra Europaparlamentet inför förhandlingarna. I samman
hanget bör också nämnas kopplingen till de kommande förslagen
för dels förbättrad tillämpning av utstationeringsdirektivet, dels den
så kallade Monti II-förordningen med klarläggande om förhållandet
mellan de ekonomiska friheterna och de grundläggande sociala rät
tigheterna.
Frågeställningen om de närmare förutsättningarna för när en
nationell lagstiftning i enlighet med ILO-konvention 94 är för
enlig med EU-rätten är nu eventuellt också på väg att bli föremål
för rättslig prövning i EFTA-domstolen. Detta mot bakgrund av att
övervakningsorganet ESA, i ljuset av Rüffert-domen, ifrågasätter
den norska upphandlingslagstiftning som genomfört ILO-konven
tion 94. Norge har till följd av ESA:s talan vidtagit vissa anpass
ningar av sin lagstiftning. Det är ännu inte känt hur ESA ställer sig
till de norska åtgärderna.
Regeringen finner skäl att avvakta med att ta ställning till frågan
om ratificering av ILO konvention 94 eftersom frågan dels hör nära
samman med de frågor som behandlas av nämnda utredning, dels
kan aktualiseras i förhandlingarna om nya upphandlingsdirektiv och
frågeställningar av avgörande betydelse eventuellt kan komma att
bli föremål för prövning av EFTA-domstolen i den aktuella tvisten
mellan ESA och Norge. Mot den bakgrunden fortsätter beredningen
inom Regeringskansliet.

Skr. 2011/12:75
Arbetsmarknadsdepartementet

125

Riksmötet 2009/10

Skr. 2011/12:75

Riksdagens skrivelse

Arbetsmarknads-

3.

departementet

nr 275
Trygghetssystem för företagare – arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:AU13
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. A 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om uppdragstagare och arbetslöshetsförsäkringen*: Den
2 december 2010 beslutade regeringen kommittédirektiv till en ut
redning om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäk
ringen (dir. 2010:128). Utredningen överlämnade i juni 2011 betän
kandet Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2011:52,
som under hösten har remissbehandlats och för närvarande bereds
inom Regeringskansliet. Betänkandet tar bl.a. upp frågan i vad mån
en uppdragstagare ska betraktas som arbetstagare eller företagare.
Frågan är komplicerad och innehåller förslag som innebär en för
ändring av företagarbegreppet. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen i denna fråga.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
4.

nr 126
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2010/11:1, utg. omr. 14, bet. 2010/11:AU2
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. A14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om Riksrevisionens styrelses framställning om styrning
inom arbetsmarknadspolitiken*: Regeringen har redovisat åtgärder
med anledning av tillkännagivandet i årsredovisningen för staten år
2010 (skr. 2010/11:101). Regeringen avser att lämna ytterligare in
formation i årsredovisningen för staten för 2011.

5.

nr 163
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa person
uppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Prop. 2010/11:42, bet. 2010/11:AU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om antagande av lagförslag : Den 24 februari 2011 utfär
dade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 127–129).
Den 3 mars 2011 beslutade regeringen förordning om ändring i
förordningen (2002:623) om behandlingen av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten (SFS 179–181).

6.

nr 187
En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–
2015
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Motioner från allmänna motionstiden, bet 2010/11:AU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad
Mom. 4 om arbetsmiljöhänsyn vid offentlig upphandling*: Frågan
om en ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling så att
krav på villkor enligt svenska kollektivavtal kan ställas vid upp
handling förutsätter bl.a. att kraven står i överensstämmelse med
EU-rätten. Det närmare rättsläget är på flera punkter oklart, inte
minst när det gäller det närmare förhållandet mellan upphandlings
direktiven och utstationeringsdirektivet och möjligheterna för en
EU-medlem att ratificera ILO-konvention 94 i ljuset av EU-dom
stolens dom i målet Rüffert, se närmare redogörelsen under p. A 2.
Regeringen har i sitt svar på kommissions grönbok om modernise
ring av upphandlingsregelverket ställt frågor och svaren på dessa
frågeställningar har direkt betydelse också för bedömningen av frå
gan om ändring av lagen om offentlig upphandling i enlighet med
utskottets hemställan. Det finns enligt regeringen skäl att avvakta
med att ta ställning till frågan om en lagändring också av de ytterli
gare skäl som anges i redogörelsen beträffande ILO-konvention 94
(se p. A 2 ovan). Mot den bakgrunden bereds ärendet i Regerings
kansliet. Skrivelsen är inte slutbehandlad i denna del.
Mom. 13 om lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln*:
Enligt riksdagens tillkännagivande bör initiativ tas att tillsammans
med arbetsmarknadens parter utforma ett förslag till lag om sluten
kontanthantering inom detaljhandeln. Arbetsmarknadsdepartemen
tet hade därför den 15 november 2011 en diskussion med arbets
marknadens parter om denna fråga. Därefter har LO respektive
Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, KFO, Företagarna och Buti
kerna skickat in varsin skrivelse i ämnet. Av samrådet med parterna
och av skrivelserna framgår tydligt att parterna har motsatta åsikter
om lämpligheten av ny lagstiftning. Arbetsmiljölagen (1977:1160)
är en ramlag. På grundval av de allmänna reglerna i 2 kap. arbets
miljölagen meddelar Arbetsmiljöverket med stöd av bemyndigan
den i 4 kap. i lagen föreskrifter som innehåller konkreta regler för
arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket sköter denna uppgift självständigt.
I myndighetens procedur för att ta fram föreskrifter ingår samråd
med parterna. Att konkreta regler om arbetsmiljön meddelas genom
föreskrifter från Arbetsmiljöverket beror inte på att reglerna är min
dre viktiga, utan på att det behövs ett system där man kan meddela
och ändra regler snabbare och mer flexibelt än vad som är möjligt
med lagstiftning. Ändringar kan t.ex. behövas på grund av den tek
niska utvecklingen. Sluten kontanthantering är ett exempel på ett
område med snabb teknikutveckling. På grundval av bestämmelser
i arbetsmiljölagen och i föreskrifter från Arbetsmiljöverket (Åtgär
der mot våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:2 och Ensamarbete,
AFS 1982:3) ställer Arbetsmiljöverket regelbundet krav på åtgärder
för att förebygga risk för rån inom detaljhandeln, bl.a. krav på olika
former av sluten kontanthantering. Kraven ställs efter en bedömning
i det enskilda fallet. Hot och våld är ett prioriterat område inom Ar
betsmiljöverkets tillsyn. Nationella tillsynsinsatser har genomförts

Skr. 2011/12:75
Arbetsmarknadsdepartementet
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avseende våld och hot inom detaljhandeln. Arbetsmiljöverkets roll
när det gäller att meddela arbetsmiljöföreskrifter har genom åren
brukat försvaras från arbetstagarhåll. Ett system där arbetsmiljöreg
ler i större utsträckning meddelas genom lag och inte genom före
skrifter skulle troligen innebära färre och mindre flexibla regler. På
alla områden där verket meddelar föreskrifter gäller att föreskrifts
arbetet sker med hänsyn till teknikutveckling och riskutveckling. En
fortlöpande dialog förs mellan Arbetsmarknadsdepartementet och
Arbetsmiljöverket om myndighetens verksamhet, däribland före
skriftsverksamheten. Beredningen inom Regeringskansliet fortsät
ter. Skrivelsen är inte slutbehandlad i denna del.
Mom. 17 om en förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell
handlingsplan 2010–2015: Regeringen avser att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna. Skrivelsen är inte slutbehandlad i denna
del.
7.

Skr. 2011/12:75
Arbetsmarknadsdepartementet

nr 224
Ny lag om europeiska företagsråd
Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om antagande av lagförslag: Den 20 april 2011 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 427–431).

8.

nr 250
Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektio
nen för arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 2010/11:96, bet. 2010/11:AU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom.1 om behandling av vissa personuppgifter: Den 19 maj 2011
utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 545).
Mom. 2 om förslaget i övrigt till ändring i lagen om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten:
Den 19 maj 2011 utfärdade regeringen den lag som riksdagen anta
git (SFS 545).
Mom. 3 om förslaget till ändring i lagen om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen: Den
19 maj 2011 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit
(SFS 546).
Den 19 maj 2011 beslutade regeringen
– förordning om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslös
hetskassor (SFS 542),
– förordning om ändring i förordningen (2008:936) om behand
ling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäk
ringen (SFS 543), och
– förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behand
ling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
(SFS 544).
128

9.

nr 254
Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m.
Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Arbetsmarknadsdepartementet

Mom. 1 om ändring i arbetstidslagen: Den 9 juni 2011 utfärdade
regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 740).
Mom. 2 om antagande av övriga lagförslag: Den 9 juni 2011 ut
färdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 741–744).
10. nr 279
Arbetslöshetsförsäkringen
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU9
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om allmänna villkor för ersättning i arbetslöshetsförsäkringen*. Frågan har bäring på de ekonomiska villkor som ska gälla
för de arbetslösa och vilket regelverk som ska vara tillämpligt. I de
partementspromemorian Rättssäkerhet och likabehandling i arbets
löshetsförsäkringen (Ds. 2012:3) lämnas förslag till regeländringar
som kan påverka den enskildes sökaktivitet så att arbetslöshetstiden
kan minskas. Förändringar i regelverket kan påverka tiden i arbets
löshet och därmed också de ekonomiska kostnaderna och bör därför
analyseras noga. Regeringen avser att även se över regelverket för
deltidsarbetslösa (mom. 6 om arbetslöshetsersättning för deltidsar
betslösa), vilket också påverkar denna fråga. Regeringen återkom
mer därför till riksdagen i frågan.
Mom. 6 om arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa*. Det
nuvarande regelverket för deltidsarbetslösa tillkom 2008. De för
ändringar som föreslås måste analyseras noga eftersom de kan få
stora ekonomiska konsekvenser. I betänkandet om förtroendevalda
och arbetslöshetsersättning (SOU 2011:54) som för närvarande be
reds inom Regeringskansliet, finns också deltidsrelaterade frågor.
Dessa frågor bör hanteras i ett sammanhang och regeringen avser
därför att återkomma till riksdagen.
11. nr 287
Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin*. Regeringen redovisade i
budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, s. 31)
vidtagna och föreslagna åtgärder med avseende på tillkännagivan
det från riksdagen. I maj 2011 infördes det en möjlighet att erhålla
arbetsmarknadsutbildning i fas 3. Regeringen föreslog också att
särskilda resurser skulle tillföras Arbetsförmedlingen så att hand
läggartätheten skulle öka i sysselsättningsfasen. Vidare föreslog
regeringen att ett särskilt anställningsstöd med extra generöst hand
ledarstöd skulle införas under 2012 och 2013. I regleringsbrev för
2012 har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att genomföra de kva
litetshöjande åtgärderna. Genom dessa åtgärder anser regeringen att
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riksdagens tillkännagivande har tillgodosetts. Skrivelsen är därmed
slutbehandlad.
12. nr 299
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Arbetsmarknadsdepartementet

Mom. 2 om utredning om lex Laval*: Enligt riksdagens tillkännagi
vande 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 per
spektiv och därefter återkomma till riksdagen med lagförslag. Frå
gan bereds inom Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 4 om utstationeringsdirektivet på EU-nivå*: Enligt riksda
gens tillkännagivande krävs det nya politiska initiativ av regeringen
för att säkerställa utstationeringsdirektivets karaktär av minimidi
rektiv så att likabehandling av löntagare garanteras. När det gäller
skyddet för utstationerade arbetstagares arbets- och anställningsvill
kor har EU-kommissionen inriktat sig på att förbättra tillämpning
en och genomförandet av det existerande utstationeringsdirektivet,
bl.a. genom att avisera ett förslag om ett tillämpningsdirektiv till ut
stationeringsdirektivet. Den svenska regeringen har ställt sig positiv
till kommissionens initiativ och avser i de kommande förhandling
arna att ha målsättningen att uppnå en väl fungerande tillämpning
av utstationeringsreglerna i den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Mot bakgrund härav och med beaktande av det nuvarande rättslä
get på EU-nivå vad gäller utstationering av arbetstagare, bedömer
regeringen att det för närvarande inte är ändamålsenligt att ta några
särskilda nya politiska initiativ på EU-nivå för att säkerställa likabe
handlingen av utstationerade arbetstagare. Regeringen avser istället
att inom ramen för de kommande förhandlingarna om ett tillämp
ningsdirektiv åstadkomma en förbättrad tillämpning av utstatione
ringsdirektivet i Sverige så att utstationeringsreglerna fungerar på
ett sådant sätt att utstationerade arbetstagares grundläggande arbetsoch anställningsvillkor kan säkerställas. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 6 om ratificering av ILO konvention 94*: Regeringen hän
visar till de åtgärder som redovisas under p. A 2. Av de skäl som
anförts där fortsätter beredningen inom Regeringskansliet. Momen
tet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
13. nr 41
Höständringsbudget för 2011
Prop. 2011/12:2, bet. 2011/12:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 2 om Bemyndigande för anslaget 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare: Den
1 december 2011 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
avseende anslag 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare inom utgiftsområde 13 Integra
tion och jämställdhet.
Mom. 10 om Ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade
anslag: Den 1 december 2011 beslutade regeringen ändring av reg
leringsbrev avseende anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet och
anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning inom utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv.

Skr. 2011/12:75
Arbetsmarknadsdepartementet

14. 62
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Anslag m.m. 2012 inom utgiftsområde 1, i) Fördelning
av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 15 december 2011 utfärda
de regeringen regleringsbrev avseende anslagen 7:1 och 7:2 Åtgär
der för nationella minoriteter respektive Åtgärder för den nationella
minoriteten romer inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
15. nr 66
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet. 2011/12:AU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 Föreskrifter om lån till hemutrustning: Regeringen avser att
besluta om föreskrifter om lån till hemutrustning. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 9 om Anslag på utgiftsområde 13 för 2012
såvitt avser delmoment a) om Bemyndigande beträffande anslag
1:4 och delvis delmoment e) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 13: Den 22 december utfärdade regeringen regleringsbrev av
seende Arbetsförmedlingen,
såvitt avser delmoment b) om Bemyndigande beträffande anslag
1:6 och delvis delmoment e) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 13: Den 22 december utfärdade regeringen regleringsbrev av
seende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige,
såvitt avser delmoment d) om Finansiering av hemutrustningslån
och delvis delmoment e) Anvisningar av anslag på utgiftsområde
13: Den 15 december utfärdade regeringen regleringsbrev för anslag
1:5 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet,
såvitt avser slutligt delmoment e) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 13: Den 15 och den 22 december utfärdade regeringen
regleringsbrev avseende Arbetsförmedlingen och Diskriminerings
ombudsmannen samt anslagen 1:1 Integrationsåtgärder, 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande och 2:2 Åtgärder mot dis-
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kriminering och rasism m.m. inom utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet.
16. nr 88
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2011/12:75
Arbetsmarknadsdepartementet

Mom. 1 om Mål för arbetsmarknadspolitiken och arbetslivspolitiken
såvitt avser delmoment a) Målet för arbetsmarknadspolitiken och
delmoment b) Målet för arbetslivspolitiken: Den 15 och den 22 de
cember utfärdade regeringen regleringsbrev för myndigheter och
anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv,
Mom. 2 om Budgetförslag på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv såvitt avser delmoment a) Bemyndigande för anslag
1:3 och delmoment b) Bemyndigande för anslag 1:4 samt delvis
delmoment f) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 14: Den
22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för Arbets
förmedlingen,
såvitt avser delmoment c) Bemyndigande för anslag 1:6 och del
vis delmoment f) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 14: Den
22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för Rådet
för Europeiska socialfonden i Sverige,
såvitt avser delmoment d) Bemyndigande för anslag 1:7 och del
vis delmoment f) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 14: Den
22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
såvitt avser delmoment e) Bemyndigande för anslag 2:1 och del
vis delmoment f) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 14: Den
15 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för Arbets
miljöverket,
såvitt avser slutligt delmoment f) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 14: Den 15 och den 22 december utfärdade regeringen
regleringsbrev avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
Arbetsdomstolen, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och
Medlingsinstitutet samt anslagen 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.,
1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning och 2:4 Internationella arbetsorganisationen
(ILO) inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Mom. 3 om Regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport
Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen: Regeringen av
ser att lägga riksdagens skrivelse såvitt avser mom. 3 till handling
arna.
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TU1
FiU2
FiU4
FiU5
NU9
KU10
KU8
KU8
KU8
SoU5
UU8
TU9
TU11
SkU24
AU4
JuU13
KU24
FiU22
CU12
SoU7
UbU6
UbU5
FiU16
KU7
JuU12
UbU13
KU14

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

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
X
X
X
X
X

136

Rskr. nr

179
180
182
183
184
185
186
187
188
189
190
193
194
195
196
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
210
212
213
214
215
216
219
220
222
223
224
225
226

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Ju 23
Fö 6
M8
Fi 33
Fi 34
Fi 35
Ju 24
A6
S 17
Ju 25
N 18
L4
M9
Ju 26
Ju 27
N 19
S 18
M 10
L5
S 19
S 20
UD 6
U7
UD 7
Ju 28
Fi 36
Ju 29
Ku 5
Fö 7
N 20
S 21
Fi 37
Ju 30
N 21
N 22
S 22
A7
SB 3
M 11

KU23
FöU3
CU17
SkU21
SkU27
SkU28
JuU16
AU3
CU10
JuU14
NU7
MJU14
MJU9
JuU18
KU17
NU17
CU23
MJU18
MJU22
SoU12
SoU8
UU6
UbU7
UFöU3
CU9
SkU29
JuU17
KrU9
FöU2
NU8
CU26
FiU23
JuU29
TU15
TU18
SfU10
AU6
KU27
MJU15

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

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
X
X
X
X
X

137

Rskr. nr

229
230
231
232
234
236
237
238
239
240
241
242
243
245
246
248
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
267
268
270
271
272
273
274

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

N 23
N 24
L6
Fö 8
Fi 38
Ju 31
U8
UD 8
Ju 32
Fi 39
Fi 40
Fi 41
Fi 42
Ju 33
UD 9
UD 10
A8
Ju 34
N 25
Ju 35
A9
Ju 36
N 26
M 12
M 13
N 27
Ju 37
UD 11
SB 4
SB 5
Ju 38
S 23
Ju 39
Fi 43
N 28
N 29
UD 12
Fi 44
N 30

NU14
NU15
MJU20
FöU4
FiU26
JuU5
UbU12
UU7
SfU6
SkU30
SkU31
SkU32
SkU36
CU8
UU12
UU14
AU7
JuU22
NU16
NU24
AU8
JuU26
TU20
MJU25
MJU26
TU23
CU24
UU3
UU10
KU21
KU30
KU30
KU31
FiU25
NU19
NU22
NU25
FiU40
TU19

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

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
X
X
X
X
X

138

Rskr. nr

275
276
277
278
279
280
282
283
284
285
286
287
288
289
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
314
315
316

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

N 31
M 14
Ju 40
Ju 41
A 10
Fi 45
M 15
N 32
Ju 42
Ku 6
Ju 43
A 11
UD 13
UD 14
Ju 44
SB 6
Ju 45
Fi 46
Ju 46
Fi 47
Fi 48
Ju 47
A 12
Ju 48
Ju 49
Ju 50
N 33
U9
U 10
N 34
N 35
UD 15
N 36
Fi 49
U 11
Fi 50
Fi 51
Fi 52
Fi 53

NU21
MJU24
SfU8
SfU9
AU9
FiU39
MJU23
TU26
JuU25
KrU10
TU28
AU11
UU16
UU17
CU28
KU20
KU28
KU32
KU32
FiU41
SkU34
CU25
AU10
JuU23
JuU24
JuU15
FiU37
UbU16
UbU17
NU23
NU18
UFöU4
TU27
FiU36
UbU18
FiU24
FiU34
FiU38
FiU42

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

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
X
X
X
X
X

139

Rskr. nr

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

317
318
319
320
321
322
324
325

M 16
Fi 54
Fi 55
Fi 56
Fi 57
Fi 58
Ju 51
S 24

FöU7
SkU35
FiU20
SkU33
FiU21
FiU33
JuU28
SfU12

2011/12
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33

N 37
Fi 59
UD 16
S 25
Ju 52
L7
N 38
Fi 60
Fi 61
Fi 62
M 17
S 26
S 27
S 28
N 39
UD 17
S 29
U 12
Ju 53
S 30
S 31
N 40
U 13
Fi 63
Fi 64
Ju 54
S 32
Fi 65
Fi 66

FiU43
FiU43
UFöU1
FiU8
CU2
MJU27
MJU28
FiU7
FiU18
SkU2
MJU4
SfU3
SfU5
SfU4
TU2
UU3
SoU2
UbU4
JuU5
SoU3
SoU4
TU3
UbU5
SkU3
SkU4
CU4
KU7
FiU1
FiU11

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

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
X
X
X

140

Rskr. nr

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
56
57
58
59
60
61
62
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Ju 55
UD 18
Fö 9
S 33
U 14
L8
N 41
A 13
Fi 67
Ju 56
Fi 68
N 42
N 43
S 34
Fi 69
UD 19
U 15
L9
Fi 70
SB 7
Ju 57
S 35
L 10
Ku 7
A 14
N 44
A 15
U 16
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Fi 74
Ju 58
M 18
Ku 8
S 36
Fi 75
U 17
M 19

FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU16
JuU3
NU5
NU4
NU6
SoU5
FiU6
UU1
UbU6
MJU3
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
NU3
AU1
AU1
SkU8
SkU1
SkU6
SkU7
CU10
CU3
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

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
X
X
X
X
X

141

Rskr. nr

79
80
81
82
83
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
108
109
110
112
113

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Ju 59
N 45
UD 20
UD 21
UD 22
S 37
Fi 76
N 46
A 16
S 38
Ju 60
Fö 10
Fö 11
M 20
N 47
Ju 61
U 18
S 39
U 19
M 21
L 11
N 48
Fi 77
UD 23
Fi 78
S 40
N 49
Fi 79
Fi 80
Fi 81
N 50
Fi 82

SfU2
TU4
UFöU2
UFöU3
UU2
SfU1
SfU1
TU1
AU2
CU1
CU1
KU8
FöU1
FöU1
FöU1
JuU1
UbU2
SoU1
UbU1
MJU1
MJU2
NU1
NU1
NU1
FiU2
FiU2
FiU2
FiU3
FiU4
FiU5
NU2
FiU10

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

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

142

Utskottsindelat register
Rskr. nr

Skr. 2011/12:75

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Register

Konstitutionsutskottet
1999/2000
134

KU14

Ju 2

X

2001/02
233

KU21

Ju 3

X

2004/05
153

KU14

Ju 4

X

2006/07
45

KU1

UD 1

X

2009/10
324

KU37

Fi 17

X

2010/11
84
152
154
155
156
165
174
177
179
196
225
263
264
265
267
292
293
294
295

KU1
KU10
KU8
KU8
KU8
KU24
KU7
KU14
KU23
KU17
KU27
KU21
KU30
KU30
KU31
KU20
KU28
KU32
KU32

SB 1
SB 2
Fi 27
Ju 18
S 14
Fi 29
Ju 21
Fi 32
Ju 23
Ju 27
SB 3
SB 5
Ju 38
S 23
Ju 39
SB 6
Ju 45
Fi 46
Ju 46

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

143

Rskr. nr

2011/12
31
56
57
58
59
60
61
62
91

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr
KU7
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU8

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

S 32
Fi 70
SB 7
Ju 57
S 35
L 10
Ku 7
A 14
Fö 10

X

X

Skr. 2011/12:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X

Finansutskottet
2006/07
222

FiU21

Fi 6

2007/08
24

FiU11

N9

2008/09
55
217
263

FiU11
FiU39
FiU41

Fi 7
Fi 8
Fi 9

X
X
X

2009/10
42
167
168
220
340
348

FiU1
FiU4
FiU5
FiU35
FiU36
FiU21

Fi 11
Fi 13
Fi 14
Fi 16
Fi 18
Fi 19

X
X
X

2010/11
57
64
139
142
143

FiU18
FiU1
FiU2
FiU4
FiU5

Fi 21
Fi 22
Fi 24
Fi 25
Fi 26

X

X
X
X

X
X
X
X
X

144

Rskr. nr

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr

167
172
216
234
268
273
280
296
303
310
312
314
315
316
319
321
322

FiU22
FiU16
FiU23
FiU26
FiU25
FiU40
FiU39
FiU41
FiU37
FiU36
FiU24
FiU34
FiU38
FiU42
FiU20
FiU21
FiU33

Fi 30
Fi 31
Fi 37
Fi 38
Fi 43
Fi 44
Fi 45
Fi 47
N 33
Fi 49
Fi 50
Fi 51
Fi 52
Fi 53
Fi 55
Fi 57
Fi 58

2011/12
   1
   2
   4
   9
10
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
48
104
105
106

FiU43
FiU43
FiU8
FiU7
FiU18
FiU1
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU16
FiU6
FiU2
FiU2
FiU2

N 37
Fi 59
S 25
Fi 60
Fi 61
Fi 65
Fi 66
Ju 55
UD 18
Fö 9
S 33
U 14
L8
N 41
A 13
Fi 67
Fi 69
Fi 78
S 40
N 49

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

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
X
X
X

145

Rskr. nr

108
109
110
113

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr
FiU3
FiU4
FiU5
FiU10

Fi 79
Fi 80
Fi 81
Fi 82

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

X
X
X
X

Skatteutskottet
2001/02
201

SkU20

Fi 2

X

2006/07
115

SkU11

Fi 4

X

2008/09
270

SkU36

Fi 10

X

2009/10
205

SkU27

Fi 15

X

2010/11
162
183
184
185
209
240
241
242
243
297
318
320

SkU24
SkU21
SkU27
SkU28
SkU29
SkU30
SkU31
SkU32
SkU36
SkU34
SkU35
SkU33

Fi 28
Fi 33
Fi 34
Fi 35
Fi 36
Fi 39
Fi 40
Fi 41
Fi 42
Fi 48
Fi 54
Fi 56

X

2011/12
11
28
29
68

SkU2
SkU3
SkU4
SkU8

Fi 62
Fi 63
Fi 64
Fi 71

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

146

Rskr. nr

69
70
71

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr
SkU1
SkU6
SkU7

Fi 72
Fi 73
Fi 74

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

X
X
X

Justitieutskottet
2004/05
308

JuU19

Ju 8

X

2010/11
101
164
175
186
189
195
210
219
236
251
255
284
300
301
302
324

JuU1
JuU13
JuU12
JuU16
JuU14
JuU18
JuU17
JuU29
JuU5
JuU22
JuU26
JuU25
JuU23
JuU24
JuU15
JuU28

Ju 16
Ju 19
Ju 22
Ju 24
Ju 25
Ju 26
Ju 29
Ju 30
Ju 31
Ju 34
Ju 36
Ju 42
Ju 48
Ju 49
Ju 50
Ju 51

X

2011/12
21
43
95

JuU5
JuU3
JuU1

Ju 53
Ju 56
Ju 61

X

LU18

Ju 1

X

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

X
X

Lagutskottet
1998/99
185

147

Rskr. nr

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr

2004/05
154
155
179

LU8
LU8
LU12

Ju 5
Ju 6
Ju 7

2005/06
309
377

LU27
LU33

Ju 11
Ju 12

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

X
X
X

X
X

Utrikesutskottet
2009/10
206

UU9

UD 2

2010/11
98
159
205
238
246
248
261
262
288
289

UU2
UU8
UU6
UU7
UU12
UU14
UU3
UU10
UU16
UU17

UD 3
UD 5
UD 6
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11
SB 4
UD 13
UD 14

2011/12
18
49
83

UU3
UU1
UU2

UD 17
UD 19
UD 22

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Försvarsutskottet
2004/05
143
214

FöU5
FöU8

Fö 1
M1

X
X
148

Rskr. nr

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2007/08
110

FöU4

Fö 2

2009/10
327

FöU9

Fö 3

X

2010/11
103
180
213
232
317

FöU1
FöU3
FöU2
FöU4
FöU7

Fö 5
Fö 6
Fö 7
Fö 8
M 16

X
X

2011/12
92
93
94

FöU1
FöU1
FöU1

Fö 11
M 20
N 47

Skr. 2011/12:75
Register

X

X
X
X

X
X
X

Socialförsäkringsutskottet
2003/04
102

SfU1

S2

X

2005/06
90
190
285

SfU1
SfU8
SfU10

S4
Ju 9
Ju 10

X
X
X

2010/11
121
223
239
277
278
325

SfU1
SfU10
SfU6
SfU8
SfU9
SfU12

S 12
S 22
Ju 32
Ju 40
Ju 41
S 24

X
X
X
X
X
X

149

Rskr. nr

2011/12
13
14
15
79
85
86

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr
SfU3
SfU5
SfU4
SfU2
SfU1
SfU1

S 26
S 27
S 28
Ju 59
S 37
Fi 76

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

X
X
X
X
X
X

Socialutskottet
1997/98
289

SoU25

S1

X

2004/05
166

SoU10

S3

X

2005/06
111
144
148

SoU1
SoU6
SoU10

S5
S6
S7

X
X
X

2006/07
118

SoU8

S8

2007/08
182

SoU17

S9

X

2009/10
300

SoU21

S 11

X

2010/11
124
158
169
202
203

SoU1
SoU5
SoU7
SoU12
SoU8

S 13
S 15
S 16
S 19
S 20

X

X
X
X
X
X
150

Rskr. nr

2011/12
19
23
24
47
97

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr
SoU2
SoU3
SoU4
SoU5
SoU1

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

S 29
S 30
S 31
S 34
S 39

X
X
X
X
X

Skr. 2011/12:75
Register

Kulturutskottet
2008/09
92

KrU1

Ku 1

X

2009/10
61
140
144

KrU3
KrU1
KrU1

Ku 2
Ku 3
S 10

X

2010/11
38
113
117
212
285

KrU3
KrU1
KrU1
KrU9
KrU10

M5
Ku 4
Fi 23
Ku 5
Ku 6

2011/12
74
75
76
77
78

KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1

Ku 8
S 36
Fi 75
U 17
M 19

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Utbildningsutskottet
2005/06
241

UbU14

U1

X
151

Rskr. nr

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2010/11
118
137
170
171
176
206
237
304
305
311

UbU1
UbU3
UbU6
UbU5
UbU13
UbU7
UbU12
UbU16
UbU17
UbU18

U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U 10
U 11

2011/12
20
26
50
96
98

UbU4
UbU5
UbU6
UbU2
UbU1

U 12
U 13
U 15
U 18
U 19

X
X
X
X

X

Skr. 2011/12:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Trafikutskottet
1994/95
232

TU12

N1

1999/2000
166

TU5

N2

2003/04
161

TU6

N3

2004/05
178

TU7

N4

X

2005/06
134
223
259
308

TU6
TU12
TU14
TU5

N5
N6
N7
N8

X
X
X
X

X

X

152

Rskr. nr

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr

2009/10
117
228

TU1
TU15

N 11
M3

2010/11
138
160
161
220
222
256
259
274
283
286
309

TU1
TU9
TU11
TU15
TU18
TU20
TU23
TU19
TU26
TU28
TU27

N 15
N 16
N 17
N 21
N 22
N 26
N 27
N 30
N 32
Ju 43
N 36

2011/12
17
25
80
87

TU2
TU3
TU4
TU1

N 39
N 40
N 45
N 46

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Miljö- och jordbruksutskottet
1999/2000
253

MJU17

L1

X

2002/03
230

MJU10

L2

X

2009/10
223

MJU21

M2

X

2010/11
48
49
119

MJU5
MJU6
MJU1

M6
L3
M7

X
X
X

153

Rskr. nr

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr

193
194
200
201
226
231
257
258
276
282

MJU14
MJU9
MJU18
MJU22
MJU15
MJU20
MJU25
MJU26
MJU24
MJU23

L4
M9
M 10
L5
M 11
L6
M 12
M 13
M 14
M 15

2011/12
   6
   7
12
51
99
100

MJU27
MJU28
MJU4
MJU3
MJU1
MJU2

L7
N 38
M 17
L9
M 21
L 11

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2011/12:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Näringsutskottet
2000/01
272

NU11

Fi 1

2006/07
62
195
217

NU1
NU13
NU16

Fi 3
Ju 13
Fi 5

2008/09
42
176

NU8
NU11

N 10
Ju 14

X
X

2009/10
146
162
359
361

NU1
NU10
NU26
NU25

N 12
Fi 12
M4
N 13

X
X
X

X

X
X
X

X
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Rskr. nr

384

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr
NU22
Fi 20

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2010/11
55
132
133
148
190
198
214
229
230
252
253
270
271
272
275
306
307

NU6
NU1
NU1
NU9
NU7
NU17
NU8
NU14
NU15
NU16
NU24
NU19
NU22
NU25
NU21
NU23
NU18

Ju 15
N 14
UD 4
Ju 17
N 18
N 19
N 20
N 23
N 24
N 25
Ju 35
N 28
N 29
UD 12
N 31
N 34
N 35

X

2011/12
44
45
46
65
101
102
103
112

NU5
NU4
NU6
NU3
NU1
NU1
NU1
NU2

Fi 68
N 42
N 43
N 44
N 48
Fi 77
UD 23
N 50

X

Skr. 2011/12:75
Register

X

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

X
X
X
X
X
X
X

Arbetsmarknadsutskottet
2004/05
181

AU4

A1

X

2005/06
174

AU3

A2

X
155

Rskr. nr

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2009/10
275

AU13

A3

2010/11
126
163
187
224
250
254
279
287
299

AU2
AU4
AU3
AU6
AU7
AU8
AU9
AU11
AU10

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A 10
A 11
A 12

2011/12
66
67
88

AU1
AU1
AU2

A 15
U 16
A 16

2010/11
168
182
188
199
208
215
245
260
291
298

CU12
CU17
CU10
CU23
CU9
CU26
CU8
CU24
CU28
CU25

Ju 20
M8
S 17
S 18
Ju 28
S 21
Ju 33
Ju 37
Ju 44
Ju 47

X

2011/12
   5
30
72
73

CU2
CU4
CU10
CU3

Ju 52
Ju 54
Ju 58
M 18

X
X
X
X

Skr. 2011/12:75
Register

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Civilutskottet

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

89
90

Beredande
Redovisas
utskott i riks- under p.
dagen och
bet.nr
CU1
CU1

Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

S 38
Ju 60

Skr. 2011/12:75
Register

X
X

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
2010/11
100
207
308

UFöU2
UFöU3
UFöU4

Fö 4
UD 7
UD 15

X
X

2011/12
   3
81
82

UFöU1
UFöU2
UFöU3

UD 16
UD 20
UD 21

X
X
X

X
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Statsrådsberedningen

Skr. 2011/12:75

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 mars 2012.
Närvarande statsråd: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden
Björklund, Bildt, Ask, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni,
Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Björling, Ohlsson, Norman, Attefall, Eng
ström, Kristersson, Elmsäter-Svärd, Ullenhag, Ek, Lööf
Föredragande: Statsministern Reinfeldt
Regeringen beslutar skrivelse 2011/12:75 Redogörelse för behandlingen
av riksdagens skrivelser till regeringen.
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