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Riksdagens skrivelser till regeringen –
åtgärder under 2021
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet gav den 22 mars 2022 övriga utskott tillfälle att yttra
sig över regeringens skrivelse 2021/22:75 Riksdagens skrivelser till
regeringen – åtgärder under 2021 och eventuella följdmotioner. Ingen motion
har väckts med anledning av skrivelsen.
I yttrandet redovisar civilutskottet de kommentarer som utskottets
granskning av regeringens redogörelse för skrivelser inom utskottets
beredningsområde ger anledning till. Utskottet har ingen annan uppfattning än
regeringen när det gäller de tillkännagivanden som regeringen redovisar som
slutbehandlade. Utskottet lämnar vissa synpunkter när det gäller handläggningstiden för äldre tillkännagivanden som ännu inte är slutbehandlade.

1

2021/22:CU4y

Utskottets överväganden
Regeringens skrivelse
I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de åtgärder som den vidtagit
med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till
regeringen. Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden den
1 januari–31 december 2021. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om
antalet gällande författningar. Av de riksdagsbeslut som redovisas i årets
skrivelse faller sammanlagt 42 skrivelser under civilutskottets beredningsområde, varav 16 anges som slutbehandlade.

Utskottets ställningstagande
Civilutskottets granskning av regeringens redogörelse för skrivelser inom
utskottets beredningsområde ger anledning till följande kommentarer från
utskottets sida.
När det gäller de tillkännagivanden som regeringen redovisar som
slutbehandlade har utskottet ingen annan uppfattning än regeringen.
När det gäller de tillkännagivanden som regeringen redovisar som inte
slutbehandlade noterar utskottet att det bland dessa finns ett antal äldre
tillkännagivanden, varav det äldsta är från riksmötet 2014/15. Bland de äldre
tillkännagivandena finns t.ex. riksdagens tillkännagivande om ägarlägenheter
(bet. 2015/16:CU14, rskr. 2015/16:187, punkt Ju 12 i skrivelsen).
Utskottet är medvetet om att handläggningstiden för slutbehandlingen av
ett enskilt tillkännagivande är beroende av tillkännagivandets innehåll och de
beredningsåtgärder som krävs. Utskottet vill dock, i likhet med tidigare år,
understryka vikten av att regeringen gör ansträngningar för att undvika onödig
tidsåtgång i sin behandling av riksdagens skrivelser. Utskottet noterar
samtidigt med tillfredsställelse att regeringen i skrivelsen redovisar en
bedömning av när de äldsta tillkännagivandena (från riksmötena 2014/15,
2015/16 och 2016/17) kan bli slutbehandlade.
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Stockholm den 3 maj 2022
På civilutskottets vägnar

Emma Hult
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Hult (MP), Larry Söder
(KD), Johan Löfstrand (S), Viktor Wärnick (M), Elin Lundgren (S), Cecilie
Tenfjord Toftby (M), Mikael Eskilandersson (SD), Leif Nysmed (S), Ola
Johansson (C), Roger Hedlund (SD), Joakim Järrebring (S), Robert Hannah
(L), Angelica Lundberg (SD), David Josefsson (M), Ola Möller (S), Jon
Thorbjörnson (V) och Helena Storckenfeldt (M).

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2022
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