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Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen
fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens
skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen
regeringsbeslut under tiden 1 januari–31 december 2012.
Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande
författningar och om arbetet med regelförenkling och språkvård.
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Regeringens skrivelse med redogörelse för
behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen

Förord
Sedan 1961 har regeringen lämnat redogörelser till riksdagen för vilka
åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens olika
beslut, senast i skr. 2011/12:75. Redogörelsen är knuten till de skrivelser
där riksdagen meddelar regeringen sina beslut. Redogörelsen tar upp
samtliga riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret som är ställda
till regeringen och äldre riksdagsskrivelser som inte tidigare har
rapporterats som slutbehandlade av regeringen.
Utöver själva redogörelsen för riksdagsskrivelsernas behandling har
regeringen i de senaste årens skrivelser redovisat regelbeståndet och
regelregistreringen.
Utformningen av redogörelsen 2012
Inom Regeringskansliet har det upprättats en ny redogörelse för
behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen
avser huvudsakligen sådana åtgärder som vidtagits under tiden 1 januari–
31 december 2012. För att underlätta för riksdagsutskotten att få en så
aktuell bild som möjligt vid sitt utvärderings- och uppföljningsarbete, har
redovisningen fått omfatta även vissa regeringsbeslut från tiden efter den
egentliga redovisningsperiodens utgång. Detta förfarande har använts om
riksdagsskrivelserna på så vis har kunnat rapporteras som slutbehandlade.
Liksom tidigare är redogörelsen uppställd departementsvis, som regel
efter det departement riksdagsskrivelsen har ställts till. En sådan princip
kan dock inte upprätthållas fullt ut. Vissa departement har upphört, andra
har tillkommit eller ändrat namn. Även med i övrigt bibehållen
departementsorganisation har ärendegrupper vid flera tillfällen flyttats
mellan olika departements verksamhetsområden. I sådana fall redovisas
riksdagsskrivelserna under de departement som numera är ansvariga för
beredningen av sakfrågorna enligt uppdelningen i bilagan till förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet.
Inom varje departements område har material grupperats i fyra
huvudavsnitt, nämligen först de äldre riksmötena, därefter riksmötena
2010/11 och 2011/12 och sist tiden fram till juluppehållet av det nu
pågående riksmötet 2012/13. Redovisningen omfattar alla riksdagsskrivelser som ställts till regeringen fr.o.m. nr 115 från 2011/12 t.o.m. nr
139 från 2012/13. Redovisningen omfattar dessutom de riksdagsskrivelser från tidigare riksmöten som inte tidigare har redovisats som
slutbehandlade. Vid utvärderingen och uppföljningen av riksdagens
beslut är regeringens åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivanden till regeringen av särskilt intresse. De moment i utskotts-
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betänkandena som innehåller sådana tillkännagivanden utmärks i redovisningen med en asterisk (*).
De departementsvisa avsnitten kompletteras med två register. Ett är
kronologiskt uppställt och innehåller hänvisningar om var i redogörelsen
varje riksdagsskrivelse finns, samt uppgifter om vilket riksdagsutskott
som berett ärendet och om regeringen har slutbehandlat skrivelsen eller
inte. I det andra registret, som innehåller samma sakuppgifter, är
riksdagsskrivelserna grupperade efter de utskott där ärendena beretts.
Ett viktigt inslag i redogörelsen för behandlingen av riksdagsskrivelserna är lagstiftningsärendena och regeringens utfärdande av lagar
eller beslut om förordningar. Många av förordningarna är samtidigt
grunden för en omfattande normgivning på myndighetsnivå. Därför
lämnas i detta sammanhang en aktuell redovisning av regelbeståndet och
registreringen av regler.
Stort avseende fästs vid regelfrågor och konsekvenser av regler.
Regeringskansliet bedriver ett omfattande arbete med att ompröva regler
i takt med att resultat- och målstyrningen utvecklas. Syftet med detta
arbete är att bättre anpassa reglerna till de aktuella målen för
verksamheterna 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. Inledningsvis redovisas därför information om
regelverket samt arbetet med regelförenkling, språkvård och det
offentliga rättsinformationssystemet.

Regelförenkling, språkvård och det offentliga
rättsinformationssystemet
Regelförenkling
För att beslutsfattare ska kunna ta ställning till effekterna av ett förslag
till nya eller ändrade regler krävs att förslagens konsekvenser utreds.
Konsekvensutredningen är därför en av de viktigaste komponenterna för
att bedöma hur nya eller ändrade regler påverkar de som berörs samt om
reglerna är enkla och ändamålsenliga. En viktig del i Regelrådets arbete
är att tidigt i lagstiftningsarbetet aktivt medverka till att höja konsekvensutredningarnas kvalitet och därmed bidra till ett bättre regelverk.
Det finns i dag styrande dokument och riktlinjer som föreskriver att
regler ska följas upp. Det framgår av 8 § förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredningar vid regelgivning att myndigheterna ska följa upp
konsekvenserna av sina föreskrifter och allmänna råd. I Statsrådsberedningens riktlinjer framgår att uppföljning är en viktig del i arbetet
med regelgivning. Regler ska löpande följas upp och effekterna och
behovet av dem analyseras och ställas mot de avsedda målen med
regleringen. Regeringen har i skrivelsen Riksrevisionens rapport om
regelförenkling för företag (skr. 2012/13:5) närmare redogjort för
regeringens förenklingsarbete.
Reglers effekter för företag
Regeringens övergripande mål för att förenkla för företagen har varit,
och är även i fortsättningen, att skapa en märkbar positiv förändring i
företagens vardag. För perioden 2011–2014 har regeringen breddat
förenklingsarbetet för att bättre ta tillvara den potential som finns för att
förenkla i företagens vardag. Regeringens arbete inriktas nu på fem
områden som bedöms ge störst positiv effekt i företagens vardag:
minskade kostnader för företagen, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på länsnivå och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre
konsekvensutredningar. Regeringen har satt upp sju mål och uppföljningsinsatser för arbetet med att förenkla för företagen. Samtliga mål tar
sikte på 2020 och arbetet med att förenkla för företagen knyts på detta
sätt närmare till EU:s tillväxt och sysselsättningsstrategi som ska vara
uppfylld samma år. Målen för förenklingsarbetet är att
– andelen företagare som upplever regler som tillväxthinder ska
fortsätta att minska till 2020 jämfört med 2006,
– de administrativa kostnaderna ska vara lägre 2020 än vad de var
2012,
– företag i de flesta fall bara ska behöva lämna uppgifter en gång
och till ett ställe 2020,
– merparten av företagen som använt www.verksamt.se ska tycka
att tjänsten gör det enklare att starta och driva företag,
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–

Sverige fram till 2020 ska fortsätta vara bland de bästa EUmedlemsstaterna i Världsbankens undersökningar Cost of Doing
Business och the Global Government Effectiveness Bank,
– handläggningstiderna på länsstyrelserna ska ha minskat 2020
jämfört med 2012 och
– företagare ska vara mer nöjda med sina kontakter med
länsstyrelsen 2020 jämfört med 2012.
Vidare är det en målsättning att merparten av de kommuner som deltagit
i den utbildning som anordnats av Tillväxtverket och Sveriges kommuner
och landsting ska ange att utbildningen bidragit till att förbättra möjligheterna till service för företagarna i kommunen.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser har i
regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att bl.a. fördjupa sin analys om
inträdesbarriärer till företag och marknader utifrån rapporten Regelbörda
och växande företag – Sverige i en internationell jämförelse som
lämnades till regeringen den 1 oktober 2012. I syfte att få till stånd bättre
beskrivningar av kostnader i konsekvensutredningar har regeringen gett
Tillväxtverket i uppdrag att ta fram konkret stöd för att beskriva och
beräkna kostnader, utöver de administrativa kostnaderna, och för att
beskriva positiva konsekvenser för företag vid regelgivning i enlighet
med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelförenkling inom Europeiska unionen
Att regelverk är ändamålsenliga utifrån ett företagarperspektiv har varit
en viktig åtgärd inom Europeiska unionen (EU) för hanteringen av den
ekonomiska krisen. Arbetet inom EU med att förenkla för företagen är en
förutsättning för att bl.a. säkerställa en effektiv inre marknad och för att
nå målet om att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag.
Det är en prioriterad fråga för Sverige att driva på förenklingsarbetet
inom EU.
Konkurrenskraftsrådet antog i februari 2012 rådsslutsatser om den
framtida agendan för smart lagstiftning. Dessa syftar till att stärka arbetet
med smart lagstiftning inom EU och innehåller förslag till den framtida
agendan för att åstadkomma bättre lagstiftning på EU-nivå. Även i
rådsslutsatser från Europeiska rådet i mars, juni och oktober 2012 lyfts
fram att regelbördan för framförallt små och medelstora företag bör
minska på EU-nivå.
Kommissionen presenterade den 12 december 2012 ett nytt
meddelande om smart lagstiftning (KOM [2012] 746 EU Regulatory
Fitness). I meddelandet redogör kommissionen bl.a. för etableringen av
ett nytt program för att minska regelbördor som syftar till att identifiera
bördor och ineffektiva åtgärder inom olika områden. En del av det
programmet kommer att omfatta en uppföljning av kommissionens
tidigare program med att minska de administrativa bördorna. Av
meddelandet framgår vidare att kommissionen har för avsikt att förbättra
beräkningar av kostnader och nyttor i konsekvensutredningar, utvärdera
lagstiftning och betydelsen av samråd med medborgare och berörda
parter för att åstadkomma smart lagstiftning.
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Regelförenkling utanför Europeiska unionen
OECD:s Regulatory Policy Committee har arbetat fram
22 rekommendationer avseende regelpolicy och styrning – Recommendation of the Council on Regulatory Policy Governance, OECD 2012.
Sverige har genom deltagande i kommittén aktivt deltagit i arbetet.
Rekommendationerna, som inte är strikt bindande, antogs av OECD:s
högsta beslutande organ (OECD:s Council) den 22 mars 2012.
Rekommendationerna kommer att beaktas i det fortsatta förenklingsarbetet. OECD kommer att följa upp rekommendationerna om tre
år.
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
granskningen av bl.a. lag- och förordningstexter, även med rådgivning,
utbildning 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 promemorior från Statsrådsberedningen där språk- och
textfrågor ingår.
Språkexperterna ägnar sig även åt EU-språkvården som underhåller ett
nätverk av kontaktpersoner i EU-språkliga frågor på alla departement och
på ett 40-tal myndigheter. Genom nätverket kan översättarna i EU:s
institutioner snabbt få råd i t.ex. termfrågor. Kontakten med EUinstitutionerna 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 riktlinjer som gäller för
EU-texter.
Det offentliga rättsinformationssystemet
Det offentliga rättsinformationssystemet utvecklas och förnyas
kontinuerligt. Rättsinformationssystemet innehåller föreskrifter av olika
slag, både sådana som publiceras i Svensk författningssamling (SFS) och
sådana som publiceras i myndigheters författningssamlingar. Systemet
innehåller också förarbeten till lagstiftning, rättspraxis, vissa vägledande
avgöranden i förvaltningsärenden från statliga myndigheter under
regeringen och visst internationellt material. Sedan den 1 januari 2010
innehåller rättsinformationssystemet 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 kommuner och landsting har möjlighet att
ansluta sig till rättsinformationssystemet, men det har ännu inte skett.
Rättsinformationssystemet regleras i rättsinformationsförordningen
(1999:175).
7

Skr. 2012/13:75

Nästan all information i rättsinformationssystemet tillhandahålls utan
avgifter. Detta är betydelsefullt ur ett demokratiskt perspektiv.
Innehållet i rättsinformationssystemet är tillgängligt för användarna på
ett enhetligt och samlat sätt via den gemensamma ingångssidan
www.lagrummet.se. Varje offentligt organ som deltar i rättsinformationssystemet ansvarar för att informationen sprids elektroniskt och att den är
korrekt och aktuell. För samordningen av rättsinformationssystemet 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
Domstolsverket. Ytterligare fem myndigheter ingår i rådet för en
begränsad tid.
Ett arbete pågår med att förbättra rättsinformationssystemet, det s.k.
rättsinformationsprojektet. Arbetet syftar till att strukturera informationen i rättsinformationssystemet så att den blir sammanhållen med
hjälp av länkar samt att förbättra sökmöjligheterna. Projektet innebär
bl.a. att rättsinformationen görs tillgänglig via en central teknisk
plattform, det s.k. rättsdatalagret, som administreras av samordningsmyndigheten.
I dag kungörs författningar i den tryckta publikationen Svensk
författningssamling. En utredning har föreslagit att författningar i
framtiden i stället ska kungöras elektroniskt på en särskild webbplats för
ändamålet (SOU 2008:88). Regeringen har uppdragit åt en sakkunnig
person att inom Regeringskansliet ta fram förslag till en sådan lösning.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2013.
Lagar och förordningar
Författningar kan delas in i grundförfattningar och ändringsförfattningar.
En ändringsförfattning är en författning genom vilken en annan
författning ändras, ges utsträckt giltighet i tiden, sätts ikraft eller
upphävs. Andra författningar är grundförfattningar. Antalet gällande
grundförfattningar per den 1 mars 2013 är 3 896 Av dessa är 1 343 lagar.
Motsvarande siffror per den 1 mars 2012 var 3 840, varav 1 327 lagar.
Under 2012 har EU-direktiv genomförts i 71 ändringsförfattningar (45
lagar och 26 förordningar) och 10 nya grundförfattningar (5 lagar och 5
förordningar) enligt de nothänvisningar som finns i ingressen till varje
författning som genomför EU-direktiv. Elektronisk tillgång till EU-rätten
finns
framför
allt
i
databasen
EUR-Lex
(http://eurlex.europa.eu/sv/index.htm). Sedan den 1 juli 1997 lägger också EUdomstolen ut sina utslag samt EU-fördragen på sin egen webbplats
http://curia.europa.eu.
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REGELBESTÅNDET I SFS under perioden 2003–2013

Antalet kungjorda grund- och ändringsförfattningar i SFS under år 2012
var 1001. Av dessa författningar var 118 grundförfattningar (28 lagar och
90 förordningar). Den siffran kan jämföras med 1 609 under år 2011,
2 076 under 2010 och 1 608 under år 2009.
Fördelningen av författningar i SFS per departement den
31 december 2012 är följande.
Departement

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

Antal
Lagar Förord- Övrigt
förningar
fattningar
10
1
895
442
154
32
122
36
595
148
741
365
194
20
172
53
136
33
428
134
98
17
128
52
210
0
3 883 1 333

9
404
99
85
432
372
169
107
102
292
81
76
4
2 232

0
49
23
1
15
4
5
12
1
2
0
0
206
318
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REGELBESTÅNDET HOS MYNDIGHETERNA under perioden
2002–2012

Antalet rubriker i myndigheternas regelförteckningar den 31 december
2012 har beräknats till ca 7 900. Det innebär en ökning med ca 400
regelrubriker sedan året innan. Uppgifterna i myndigheternas regelförteckningar är emellertid något osäkra.
Antal regelrubriker per departements ansvarsområde är ungefär följande
Området
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Landsbygdsdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Summa
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Antal titlar
(avrundade hundratal)
500
200
200
600
1 300
1 200
600
300
2 800
100
100
7 900

Statsrådsberedningen

Skr. 2012/13:75
Statsrådsberedningen

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
1.

nr 115
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas
handläggning
Bet. 2011/12:KU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 september 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

2.

nr 198
Kommittéberättelse 2012
Skr. 2011/12:103, bet. 2011/12:KU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.

3.

nr 204
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011
Skr. 2011/12:105, bet. 2011/12:UU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 december 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

4.

nr 236
Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136
i EUF-fördraget – stabilitetsmekanism för euroländer
Prop. 2011/12:66, bet. 2011/12:FiU40
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 juni 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
408). Samma dag beslutade regeringen att meddela rådets
generalsekreterare att de svenska förfaranden som är nödvändiga för
godkännande av Europeiska rådets beslut har slutförts.

5.

nr 268
Granskningsbetänkande
Bet. 2011/12:KU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 september 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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Skr. 2012/13:75
Statsrådsberedningen

6.

nr 269
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen m.m.
Skr. 2011/12:75, bet. 2011/12:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om beredningen av riksdagens tillkännagivanden* och
mom. 3 om regeringens redogörelse om behandlingen av riksdagens
skrivelser. Den 31 januari 2013 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna, varvid regeringen angav att
vad riksdagen tillkännagett hade delgetts berörda inom Regeringskansliet.

Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
7.

nr 82
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, p. i) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den
13 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende Svenska institutet för europapolitiska
studier (anslag 9:1) och Svensk författningssamling (anslag 6:4).
Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende Regeringskansliet (anslag 4:1).
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Justitiedepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
1.

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), 2010/11:75 (p. Ju 2)
och 2011/12:75 (p. Ju 2).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om frågans fortsatta beredning*: Offentlighets- och
sekretesskommittén (Ju 1999:06) har haft i uppdrag att undersöka
om det i något fall finns behov av att öka möjligheten att inte
tillhandahålla 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 förhindra 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 lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna.
Med anledning härav uttalade konstitutionsutskottet i sitt
betänkande 2001/02:KU35 som sin mening att regeringen inte
borde lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna innan något förslag
till permanent lösning hade presenterats eller, i enlighet med vad
Offentlighets- och sekretesskommittén förordade, efter att en
bredare översyn av de aktuella frågorna hade 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 föreslog i en
promemoria att ingen lagändring skulle ske (Ds 2005:54
Upphovsrätt och handlingsoffentlighet). Promemorian remissbehandlades. Riksdagen har härefter tillkännagett att regeringen
under 2012 skulle återkomma med ett förslag till riksdagen i den
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fortsatta beredningen av frågan. Regeringen har behandlat frågan i
en skrivelse till riksdagen (skr. 2012/13:54 Upphovsrätt och
handlingsoffentlighet). Regeringen gör i skrivelsen bedömningen att
det inte finns tillräckliga skäl för att ta initiativ till förändringar i
regelverket. (Jfr p. Ju 54, rskr. 2011/12:270.)
Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
2.

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) , 2010/11:75 (p. Ju 4) och 2011/12:75 (p. Ju 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som
sker med hjälp av elektromagnetiska vågor*: Yttrandefrihetskommittén, som bl.a. hade i uppdrag att överväga om man i
längden bör behålla en teknikberoende grundlagsreglering av tryckoch yttrandefriheten, överlämnade den 23 augusti 2012 sitt
slutbetänkande, En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU
2012:55). Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu i
Regeringskansliet.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
3.

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), 2010/11:75 (p. Ju 5) och 2011/12:75 (p. Ju 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 (res. 4) om dröjsmål hos myndigheter*: Högsta domstolen
har slagit fast att enskilda vars rätt till prövning inom skälig tid
enligt artikel 6.1 Europakonventionen har kränkts, kan ha rätt till
skadestånd från staten (NJA 2005 s. 462). Utredningen Det
allmännas 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 lämnas 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
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till en ny lag (SOU 2010:29). I betänkandet behandlas bl.a. frågan Skr. 2012/13:75
om vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med alltför Justitiedepartementet
långa handläggningstider hos myndigheterna. Betänkandet har
remissbehandlats. Arbete pågår med en lagrådsremiss om en ny
förvaltningslag, där denna fråga kommer att ingå. Det är ett
omfattande och komplext lagstiftningsärende. Avsikten är att en
proposition ska kunna överlämnas till riksdagen under riksmötesåret
2013/14.
4.

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),
2010/11:75 (p. Ju 6) och 2011/12:75 (p. Ju 5).
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 intensifierades arbetet med bl.a. ett offentligt samråd om de problem som
finns på marknaden och eventuella lösningar. Kommissionen
aviserade att ett förslag till reviderat direktiv om paketresor skulle
läggas fram i oktober 2010. I kommissionens arbetsprogram angavs
därefter att förslaget planerades till 2011. I juni 2012 genomförde
kommissionen en workshop med medlemsstaterna och intressenter
då kommissionen presenterade sina preliminära förslag och överväganden till ett nytt direktiv. Enligt kommissionens senaste
uppgifter kommer förslaget att presenteras under våren 2013. (Jfr p.
Ju 5, rskr. 2004/05:155.)

5.

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),
2010/11:75 (p. Ju 7) och 2011/12:75 (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
intensifierades arbetet med bl.a. ett offentligt samråd om de
problem som finns på marknaden och eventuella lösningar.
Kommissionen aviserade att ett förslag till reviderat direktiv om
paketresor skulle läggas fram i oktober 2010. I kommissionens
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arbetsprogram angavs därefter att förslaget planerades till 2011. I
juni 2012 genomförde kommissionen en workshop med
medlemsstaterna och intressenter då kommissionen presenterade
sina preliminära förslag och överväganden till ett nytt direktiv.
Enligt kommissionens senaste uppgifter kommer förslaget att
presenteras under våren 2013. (Jfr p. Ju 4, rskr. 2004/05:154.)
6.

nr 179
Associationsrättsliga frågor, m.m.
Mot. 2004/05:L315 och 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), 2010/11:75 (p. Ju 8) och 2011/12:75 (p. Ju 7).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 (res. 5) om avtalsvillkor mellan näringsidkare*: Frågan
behandlas i propositionen Snabbare betalningar (prop. 2012/13:36)
som beslutades av regeringen den 22 november 2012. Momentet är
slutbehandlat.

7.

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), 2010/11:75 (p. Ju 9) och 2011/12:75 (p. Ju 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om akademiska inslag i polisutbildningen*:
Grundutbildningen till polisman genomförs i dag vid två universitet,
Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet, samt vid
Polishögskolan i Sörentorp. Polishögskolan är polisens interna
skola och inte en statlig högskola enligt högskolelagen (1992:1434).
I dag har studenter vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet rätt
att tillgodoräkna sig kurser i polisutbildningen som högskoleutbildning, om dessa anses uppfylla samma krav som ställs på
motsvarande högskoleutbildning. Regeringen uppdrog den 13
december 2012 åt Rikspolisstyrelsen att utveckla grundutbildningen
till polisman, bl.a. genom att avveckla grundutbildningen vid
Polishögskolan i Sörentorp och ersätta den med en uppdragsutbildning vid ett universitet eller en högskola i eller nära
Stockholmsregionen. Uppdraget vad gäller grundutbildningen ska
genomföras skyndsamt och resultaten redovisas i en rapport till
regeringen senast den 31 december 2013. Regeringen avser inte att
ytterligare se över frågan om att låta vissa utbildningsmoment i
polisutbildningen automatiskt ge akademiska poäng. Regeringen
avser därför att lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna.
Momentet är inte slutbehandlat.
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Riksdagens skrivelse
8.

nr 190
Genomförande av EG-direktiv om rätt till familjeåterförening samt
vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening
Mot. 2005/06:Sf373, A370, Sf22 och Sf251, bet. 2005/06:SfU8
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 45), 2007/08:75 (p. Ju
27), 2008/09:75 (p. Ju 21), 2009/10:75 (p. Ju 15), 2010/11:75 (p. Ju
11) och 2011/12:75 (p. Ju 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om misshandlade kvinnor*: Migrationsverket rapporterar
månadsvis avseende tillämpningen av bestämmelsen om fortsatt
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 tredje stycket 2 utlänningslagen
(2005:716). Frågan behandlades även i Utredningen om kvinnor
som utsätts för våld efter att ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige
på grund av anknytning (U 2011:02), vars betänkande Kvinnor och
barn i rättens gränsland (SOU 2012:45) överlämnandes i juni 2012.
Betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet. Momentet
är inte slutbehandlat.

9.

nr 285
Migration och asylpolitik
Mot. 2005/06:Sf364 och 373, bet. 2005/06:SfU10
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 71), 2007/08:75 (p. Ju
31), 2008/09:75 (p. Ju 25), 2009/10:75 (p. Ju 17), 2010/11:75 (p.
13) och 2011/12:75 (p. Ju 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 (res. 15) om Dublinärenden m.m.*: De senaste åren har
det kommit avgöranden från både nationella och internationella
domstolar som behandlar frågan om tillämpningen av Dublinförordningen 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 rättigheter utnyttja möjligheten till undantag från
förordningens ansvarighetskriterier. Med hänsyn till rättsutvecklingen avser regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna första kvartalet 2013.

10.

nr 377
Konsumentpolitikens mål och inriktning
Mot. 2005/06:L21–23, L310 och L319, bet. 2005/06:LU33
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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), 2010/11:75 (p. Ju 15) och
2011/12:75 (p. Ju 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 28 om behörighetskrav för Konsumentombudsmannen*:
Regeringen har som förutskickats i förra årets skrivelse den 20 september
2012 beslutat att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
11.

nr 195
Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av
originalkonstverk (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), 2010/11:75 (p. Ju 16) och 2011/12:75
(p. Ju 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om översyn av upphovsrättslagen*: Regeringen har under
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 2013. Arbete pågår med
framtagande av kommittédirektiv. Momentet är inte slutbehandlat.

Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
12.

nr 176
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område –
genomförande av direktiv 2004/48/EG
Bet. 2008/09:NU11
Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Ju 24), 2010/11:75 (p. Ju
18) och 2011/12:75 (p. Ju 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om utvärdering*: Den 23 juli 2009 beslutade regeringen att
tillsätta en särskild utredare med uppdrag att redovisa och utvärdera
tillämpningen av vissa av de nya bestämmelserna när det gäller
intrång som begås via Internet eller andra elektroniska
kommunikationstjänster (dir. 2009:68). Bestämmelserna som skulle
utvärderas var dels bestämmelserna om att vissa aktörer kan åläggas
att lämna information om intrångsgörande varors och tjänsters
ursprung och distributionsnät (s.k. informationsföreläggande), dels
bestämmelserna om att den som har begått eller medverkat till ett
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intrång kan åläggas att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida Skr. 2012/13:75
information om domen i målet. I augusti 2012 redovisade Justitiedepartementet
utredningen uppdraget i betänkandet Utvärdering av IPREDlagstiftningen (SOU 2012:51). Betänkandet bereds för närvarande i
Justitiedepartementet. Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
13.

nr 101
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Mot. 2010/11:Ju329, bet. 2010/11:JuU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Ju 77) och 2011/12:75 (p.
Ju 16).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 49 om polisens information till brottsoffer*: Regeringen
utfärdade den 16 december 2010 regleringsbrev för budgetåret 2011
avseende fjärde utgiftsområdets anslag 1:1 Polisorganisationen. I
regleringsbrevet för 2011 ställde regeringen krav på Rikspolisstyrelsen att i årsredovisningen för 2011 redovisa vilka åtgärder
som hade vidtagits inom Polisen för att vidareutveckla och följa upp
brottsofferarbetet såväl inom polisorganisationen som i samverkan
med andra myndigheter och organisationer. Enligt årsredovisningen
för 2011 har Rikspolisstyrelsen förbättrat informationen om
Polisens brottsofferarbete på webbplatsen polisen.se. Rikspolisstyrelsen har också i samverkan med Brottsoffermyndigheten,
Åklagarmyndigheten med flera organisationer gjort en översyn av
den information som skickas till målsägande i samband med att
brott anmäls. För personal som kommer i kontakt med brottsoffer
har en handbok tagits fram som tydliggör vilken information
Polisen är skyldig att ge och hur detta ska ske. I systemet där
anmälda brott registreras har det blivit obligatoriskt att dokumentera
att information har lämnats om vilka möjligheter brottsoffren har att
få kontakt med brottsofferstödjande verksamhet utanför Polisen.
Även arbetet med att förbättra Polisens förmåga att genomföra
riskanalyser har fortsatt. Bland annat har en nationell mall för
metodstöd tagits fram för att användas vid fördjupade bedömningar
i samband med mer komplicerade ärenden. En ny central vidareutbildning för brottsoffersamordnare har tagits fram och
genomförts. Brottsofferperspektivet har också lyfts fram på ett
tydligare sätt i de utbildningar som riktas till polisiära förundersökningsledare och till de poliser som tjänstgör som yttre befäl.
Den 22 december 2011 utfärdade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende fjärde utgiftsområdets 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
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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 redovisningen. Momentet är inte slutbehandlat.
14.

nr 155
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter
Framst. 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 18).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter*: Regeringen har gett Åklagarmyndigheten i uppdrag
att inrätta en mer sammanhållen och ändamålsenligt struktur för
myndighetens rättsliga tillsyn för att möjliggöra ökad enhetlighet i
rättstillämpningen. Åklagarmyndigheten har under 2012 inrättat en
särskild tillsynsfunktion vid Riksåklagarens kansli. Regeringen
ställer sedan 2011 krav i regleringsbrevet på att Åklagarmyndigheten ska analysera väsentliga skillnader i verksamhetsresultat mellan olika kamrar och redovisa åtgärder för att minska
skillnader.

15.

nr 175
Unga lagöverträdare
Mot. 2010/11:Ju387, bet. 2010/11:JuU12
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om handläggning av ungdomsbrottsutredningar*:
Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över
skyndsamhetskrav och tidsfrister i ungdomsmål. Uppdraget ska
redovisas senast den 31 maj 2013.

16.

nr 179
Offentlig förvaltning
Mot. 2010/11:K408, bet. 2010/11:KU23
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 16 om skydd för s.k. whistle-blowers*: Sedan regeringen
omnämnt frågan i kommittédirektiv i ett näraliggande sammanhang
(dir. 2012:76) har regeringen återkommit med kommittédirektiv
som tar sikte på den fråga som avses med momentet (dir. 2013:16).
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17.
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nr 189
Justitiedepartementet
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål –
genomförande av direktiv 2006/24/EG
Prop. 2010/11:46, bet. 2010/11:JuU14
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 25).
Skrivelsen är 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. Utskottet avgav
därefter ett nytt betänkande i ärendet (bet. 2011/12:JuU28) som
antogs av riksdagen den 21 mars 2012 (rskr. 2011/12:165). Den 22
mars 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
126–127). (Jfr p. Ju 36, rskr. 2011/12:165.)

18.

nr 203
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken m.m.
Mot. 2010/11:So5, bet. 2010/11:SoU8
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. So 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 19 om eftersupning*: Riksdagsskrivelsen överlämnades till
Justitiedepartementet från Socialdepartementet den 20 april 2012.
Den 9 juli 2012 beslutade justitieministern att ge en utredare i
uppdrag att överväga lagstiftning om eftersupning (Ju 2012:I). Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2013.

19.

nr 208
Ändringar i skuldsaneringslagen m.m.
Mot. 2010/11:C4, 2010/11:C203 och 2010/11:C216,
2010/11:CU9
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 28).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

bet.

Mom. 2 om insolvensprognosen vid skuldsanering*: Den 12 april
2012 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att
se över bl.a. insolvensprognosen vid skuldsanering (Ju 2012:04, dir.
2012:30). Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober
2013. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 4 om överskuldsättning*: Den 12 april 2012 beslutade
regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå en
strategi för att motverka överskuldsättning (Ju 2012:06, dir.
2012:31). I uppdraget ingår bl.a. att analysera de problem som olika
grader av skuldsättning medför för enskilda personer, närstående
och samhället i stort samt kartlägga vanliga orsaker till allvarlig
skuldsättning. Situationen för barn och unga i överskuldsatta
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familjer ska beaktas särskilt. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag
senast den 1 oktober 2013. Momentet är inte slutbehandlat.
20.

nr 236
Förbättrat skydd mot stalkning
Mot. 2010/11:Ju3 och Ju273, bet. 2010/11:JuU5
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 31).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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
tillkännagivande i fråga om kontaktförbud avseende gemensam
bostad (Ju 2011:E). Uppdraget redovisades i november 2012 och är
under remissbehandling. Remisstiden löper ut den 28 februari 2013.
Regeringen avser att behandla frågan i en lagrådsremiss under
2013. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 6 om utvärdering av lagförslagen*: I regleringsbrevet för
budgetåret 2013 har Brottsförebyggande rådet fått i uppdrag att
följa upp och utvärdera reformen om förbättrat skydd mot stalkning.
Uppdraget tar sikte på att undersöka tillämpningen av brottet olaga
förföljelse och hur bestämmelserna om kontaktförbud tillämpas i
praktiken. I uppdraget ingår också att i den mån det är möjligt
uppmärksamma vilket genomslag elektronisk övervakning av
särskilt utvidgade kontaktförbud fått och om det område som
förbudet gäller är väl avvägt. Momentet är slutbehandlat.
(Jfr p. Ju 30, rskr. 2011/12:136.)

21.

22

nr 324
Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang
Bet. 2010/11:JuU28
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 51).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Anmälningsplikt*: Regeringen utsåg i mars 2011 en nationell
samordnare för att motverka våld och andra brott i samband med
idrottsarrangemang (Ku 2011:3, dir. 2011:22). I uppdraget ligger att
förbättra samverkan mellan berörda 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 nationella samordnaren har ett
brett uppdrag som syftar till att finna effektiva åtgärder mot
huliganism i stort. Han kommer inom ramen för detta även att
behandla frågan om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang.
Samordnaren lämnade i april 2012 delbetänkandet Mindre våld för
pengarna (SOU 2012:23). Uppdraget ska slutredovisas senast den
31 mars 2013. I juni 2012 överlämnade den nationella samordnaren
en särskild skrivelse om anmälningsplikt vid idrottsarrangemang.
Innebörden av skrivelsen är att en sådan anmälningsplikt inte bör
införas för närvarande utan att förslagen i delbetänkandet är
tillräckliga för att motverka brottslighet i samband med idrottsarran-

gemang. Skrivelsen har remitterats. Remissinstanserna har antingen Skr. 2012/13:75
instämt i bedömningen i skrivelsen eller inte haft några synpunkter. Justitiedepartementet
Regeringen avser att återkomma till riksdagen så snart som möjligt.
Ambitionen är att detta ska kunna ske under 2013.
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
22.

nr 21
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 53).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av konventionen om en nordisk
arresteringsorder: Den 28 juni 2012 beslutade regeringen att
ratificera konventionen. Denna trädde i kraft den 16 oktober 2012.

23.

nr 95
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 4, bet. 2011/12:JuU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 61).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om stiftelse för att främja kriminologisk forskning, p. a) –
b): En stiftelse för att främja kriminologisk forskning har etablerats
i enlighet med vad som framgår i budgetproposition 2012 (prop.
2011/12:1).

24.

nr 119
Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling
Prop. 2011/12:37, bet. 2011/12:JuU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 januari 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 38).

25.

nr 120
Ändrade regler om förundersökningsledning
sökningsbegränsning
Prop. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9
Skrivelsen är slutbehandlad.

och

förunder-

Den 2 februari 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 45–47).
26.

nr 121
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsande lagarna om hemliga
tvångsmedel
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Prop. 2011/12:22, bet. 2011/12:JuU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 februari 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 63–65).
27.

nr 125
Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom
EES
Prop. 2011/12:12, bet. 2011/12:CU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 februari 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 66).

28.

nr 126
Enklare avbetalningsköp m.m.
Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 februari 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 67–69).

29.

nr 129
Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av
brott
Skr. 2011/12:32, bet. 2011/12:JuU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 januari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

30.

nr 136
Våldsbrott och brottsoffer
Mot. 2011/12:Ju359, bet. 2011/12:JuU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om kontaktförbud avseende gemensam bostad*: Se
regeringens redogörelse angående riksdagens skrivelse nr 236 mom.
1 för riksmötet 2010/11. (Jfr p. Ju 20.)

31.

nr 137
2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild
utlänningskontroll
Skr. 2011/12:38, bet. 2011/12:JuU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 mars 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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32.

nr 140
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig
kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010
Skr. 2011/12:39, bet. 2011/12:JuU19
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
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Den 15 mars 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
33.

nr 150
Barns möjlighet att få vård
Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 mars 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 131 och 132).

34.

nr 160
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Redog. 2011/12:JO1, mot. 2011/12:K1,
bet.2011/12:KU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

K2

och

K3,

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse och frågan om nya
tillsynsorgan*: Regeringen avser att fatta beslut om kommittédirektiv under första halvåret 2013. Tillkännagivandet bedöms bli
slutbehandlat under 2014. (Jfr p. S 23, rskr. 2011/12:161.)
35.

nr 164
Genomförande av återvändandedirektivet
Prop. 2011/12:60, bet. 2011/12:SfU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 mars 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 129 och 130).

36.

nr 165
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål
Prop. 2011/12:46, bet. 2011/12:JuU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 mars 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 126 och 127). (Jfr p. Ju 17, rskr. 2010/11:189.)

37.

nr 180
Assisterad befruktning
Mot. 2010/11:Sf13, 2011/12:C391, 2011/12:So242, 2011/12:
So248,
2011/12:So462,
2011/12:So472,
2011/12:So481,
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2011/12:So521, 2011/12:So592, 2011/12:So596 och 2011/12:
So667, bet. 2011/12:SoU26
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning*:
Regeringen avser att under första halvåret 2013 tillsätta en
utredning för att bl.a. se över ensamstående kvinnors rätt till
assisterad befruktning och ta fram lagförslag om detta. Momentet är
inte slutbehandlat.
Mom. 2 om surrogatmoderskap*: Regeringen avser att under
första halvåret 2013 tillsätta en utredning angående bl.a. frågan om
surrogatmoderskap. Momentet är inte slutbehandlat.
38.

nr 185
Upphävande av lagen om tillfällig försäljning
Prop. 2011/12:46, bet. 2011/12:CU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 april 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 232).

39.

nr 187
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor
Mot. 2011/12:K204 m.fl., bet. 2011/12:KU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om meddelarskydd i offentligt finansierad privat
verksamhet*: Den 28 juni 2012 beslutade regeringen direktiv till en
särskild utredare med uppdrag att se över frågan om stärkt
meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet och då framför allt i sådan verksamhet som avser vård, skola
och omsorg (dir. 2012:76). I uppdraget ingår bl.a. att särskilt belysa
frågorna om efterforskningsförbud och repressalieförbud, överväga
vilka kategorier av personer som deltar i en näringsidkares
verksamhet som bör ges stärkt skydd, beakta nationell och internationell rättsutveckling på såväl området för meddelarskydd som
angränsande rättsområden samt beakta och analysera den kritik som
tidigare presenterade förslag om stärkt meddelarskydd för privatanställda har fått. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september
2013.

40.

nr 199
Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism
Skr. 2011/12:44, bet. 2011/12:KU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 januari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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41.

nr 200
Ansvar och engagemang – en nationell strategi mot terrorism
Skr. 2011/12:73, bet. 2011/12:JuU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
I skrivelsen redovisar regeringen en nationell strategi för att
förebygga uppkomsten av terrorism, förhindra terroristattentat och
förbereda för det fall ett terroristattentat ändå inträffar. I strategin
för regeringen fram sin syn på utgångspunkterna, målsättningarna
och inriktningen för svensk bekämpning av terrorism. Regeringen
arbetar med att fortlöpande följa upp den nationella strategin mot
terrorism.
Den 13 september 2012 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna.

42.

nr 202
Integritetsfrågor m.m.
Skr. 2011/12:67, bet. 2011/12:KU9.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 14 om sekretess för de s.k. Stasiarkiven: Den 20 juni 2012
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

43.

nr 212
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om
elektronisk kommunikation
Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 279 och 288).

44.

nr 219
Stärkt skydd för barn i internationella situationer
Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 318–324). Den 6 september 2012 beslutade regeringen om
ratifikation av 1996 års Haagkonvention med reservation i visst
avseende. Den 26 september 2012 deponerades Sveriges
ratifikationsinstrument hos utrikesministeriet i Konungariket Nederländerna.

45.

nr 220
2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet, m.m.
Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 448–451).
46.

nr 221
Vissa åtgärder mot illegala vapen
Prop. 2011/12:109, bet. 2011/12:JuU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 306 och 307).

47.

nr 222
En reformerad mutbrottslagstiftning
Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 301–303).

48.

nr 223
Elektronisk stämningsansökan i brottmål
Prop. 2011/12:126, bet. 2011/12:JuU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 326).

49.

nr 226
Ändringar i riksdagsordningen om replikrätten m.m.
Framst. 2011/12:RS1, bet. 2011/12:KU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 juni 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 393).

50.

nr 234
Ökad säkerhet i domstol
Prop. 2011/12:63, bet. 2011/12:JuU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen: Den 31 maj 2012 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 325).
Mom. 2 om en utvärdering av säkerheten i domstol för
målsägande och vittnen*: I regleringsbrevet för budgetåret 2012
avseende Sverige Domstolar har regeringen gett Domstolsverket i
uppdrag att genomföra en sådan utvärdering som riksdagen avser.
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51.

nr 242

Ansvarsförsäkring vid sjötransporter
Prop. 2011/12:111, bet. 2011/12:CU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 31 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 353 och 355).
52.

nr 253
Skuldsanering m.m.
Mot. 2011/12:C350, bet. 2011/12:CU19
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om skuldsanering*: 2012 års skuldsaneringsutredning ska
se över bl.a. insolvensprognosen vid skuldsanering och längden på
betalningsplanen (Ju 2012:04, dir. 2012:30). Enligt direktiven ska
den särskilde utredaren redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober
2013. Utredaren har i ett yttrande bedömt att det inte är möjligt att
redovisa uppdraget tidigare än vad regeringen angett i direktiven.
Regeringen delar utredarens bedömning och Justitiedepartementet
har informerat civilutskottet om detta i oktober 2012. Momentet är
inte slutbehandlat.

53.

nr 262
Rättelse i mönsterskyddslagen
Bet. 2011/12:NU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 augusti 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 447).

54.

nr 270
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen m.m.
Bet. 2011/12:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om tillkännagivande om den fortsatta beredningen av
frågan
om
upphovsrätten
och
offentlighetsprincipen*:
Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06) har haft i
uppdrag att undersöka om det i något fall finns behov av att öka
möjligheten att inte tillhandahålla 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 förhindra 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
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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 lägga
riksdagsskrivelsen till handlingarna. Med anledning härav uttalade
konstitutionsutskottet i sitt betänkande 2001/02:KU35 som sin
mening att regeringen inte borde lägga riksdagsskrivelsen till
handlingarna innan något förslag till permanent lösning hade
presenterats eller, i enlighet med vad Offentlighets- och
sekretesskommittén förordade, efter att en bredare översyn av de
aktuella frågorna hade 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 föreslog i en
promemoria att ingen lagändring skulle ske (Ds 2005:54
Upphovsrätt och handlingsoffentlighet). Promemorian remissbehandlades. Riksdagen har härefter tillkännagett att regeringen under
2012 skulle återkomma med ett förslag till riksdagen i den fortsatta
beredningen av frågan. Regeringen har behandlat frågan i en
skrivelse till riksdagen (skr. 2012/13:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet). Regeringen gör i skrivelsen bedömningen att det inte
finns tillräckliga skäl för att ta initiativ till förändringar i regelverket. (Jfr p. Ju 1, rskr. 1999/2000:134.)
55.

nr 287
It-stödet i rättskedjan
Skr. 2011/12:72, bet. 2011/12:JuU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 september 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

56.

nr 288
Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande
ändamål
Prop. 2011/12:146, bet. 2011/12:JuU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Moment 1 om godkännande av regeringens föreskrifter: Den 14
februari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelser i
denna del till handlingarna.
Mom. 2 om underställning: Den 28 juni 2012 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 518). (Jfr p. N 40, rskr.
2011/12:289.)

30

Den 28 juni 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 518).
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Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
57.

nr 7
Ändringar i brottsbalken
Bet. 2012/13:JuU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 oktober 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 625).

58.

nr 10
Sekretess för uppgifter i utländska databaser
Prop. 2011/12:157, bet. 2012/13:KU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 oktober 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 630).

59.

nr 28
Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och
rättsväsendet
Bet. 2012/13:JuU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om fler civilanställda till polisen*: Regeringen utfärdade
den 20 december 2012 regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende
fjärde utgiftsområdets anslag 1:1 Polisorganisationen. I regleringsbrevet ges Rikspolisstyrelsen i uppdrag att redovisa, bland annat
baserat på polismyndigheternas analys och bedömning, vilka
eventuella åtgärder som inom befintliga ekonomiska ramar kan
vidtas inom polisorganisationen i syfte att möjliggöra ett ökat antal
civila kompetenser. Redovisningen ska lämnas senast den 31 mars
2013. Momentet är inte slutbehandlat.

60.

nr 29
Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 november 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 659–661).

61.

nr 31
Hanteringsordning av Riksrevisionens rapporter m.m.
Framst. 2011/12:RS3, bet. 2012/13:KU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 22 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 747).
62.

nr 34
Sekretess vid samarbete mellan
myndigheter
Prop. 2012/13:7, bet. 2012/13:KU7
Skrivelsen är slutbehandlad.

europeiska

energitillsyns-

Den 22 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 689).
63.

nr 41
Höständringsbudget för 2012
Prop. 2012/13:2, bet. 2012/13:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 13 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade
anslag: Den 6 december 2012 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende fjärde utgiftsområdets
anslag 1:12 Rättsliga biträden m.m., 1:13 Kostnader för vissa
skaderegleringar m.m. och 1:17 Domarnämnden. Den 13 december
2012 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende 1:1 Polisorganisationen och 1:11 Ersättning för
skador på grund av brott. Momentet är slutbehandlat.

64.

nr 56
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
byggande samt konsumentpolitik
Prop. 2012/13:1 utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.

och

Mom. 1 om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 18, p. e): Den 13
december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2013 avseende utgiftsområdets anslag 2:1 Marknadsdomstolen, 2:2
Konsumentverket, 2:3 Allmänna reklamationsnämnden, 2:4 Fastighetsmäklarinspektionen, 2:5 Åtgärder på konsumentområdet och
2:6 Bidrag till miljömärkning av produkter.
Mom. 3 om överenskommelser om hyror för nybyggda
lägenheter: Den 6 december 2012 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 819).
65.
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nr 59
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater
Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 762–765).

66.

nr 60
Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet
Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 29 november 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 802–804).
67.

nr 61
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Prop. 2011/12:179, bet. 2012/13:JuU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 801).

68.

nr 63
Reglering av riksdagens nämnder.
Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 880–888).

69.

nr 77
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt
samarbete i fråga om beskattning
Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. a) 4 och mom. b) om lagförslagen: Den 6 december 2012
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 846 och 850).
Momenten är slutbehandlade.
Mom. c) om noggranna överväganden i fråga om inskränkningar
av meddelarfriheten och sekretessbestämmelsernas utformning*:
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i ett lämpligt
sammanhang med en redogörelse för hur utvecklingen ska följas när
det gäller inskränkningar i meddelarfriheten och sekretessbestämmelsernas utformning. I det sammanhanget avser regeringen
också att återkomma i frågan om hur den svenska meddelarfriheten
ska uppmärksammas i samband med förhandlingar om EUrättsakter.

70.

nr 84
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 1, bet. 2012/13:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, p. a) om finansiering av demokratiforskning, p. b) om
finansiering av stöd till politiska partier och p. i) om fördelning av
anslagen inom utgiftsområde 1: Den 13 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende första
utgiftsområdets anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, 6:2
Justitiekanslern, 6:3 Datainspektionen, 6:5 Valmyndigheten samt
6:6 Stöd till politiska partier.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 1 rikets
styrelse, p. d) om ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas
och partigruppernas arbete i riksdagen: Den 6 december 2012
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 853).
71.

nr 100
Utgiftsområde 8 Migration
Prop. 2012/13:1 utg.omr. 8, bet. 2012/13:SfU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 december 2012 beslutade regeringen om regleringsbrev för
de anvisade anslagen.

72.

nr 111
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Bet. 2012/13:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på
tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden:
Den 13 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 903).

73.
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nr 124
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2012/13:1, utg. omr. 4, bet. 2012/13:JuU1.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet: Den 20
december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade i
förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen.
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om förvärv av företag för att skydda personer och
verksamheter: Regeringen beslutade den 20 december 2012 att
bemyndiga Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att besluta om
förvärv m.m. av företag för att skydda personer och verksamhet
som bedrivs inom ramen för en särskilt beslutad skyddsidentitet i
enlighet med riksdagens bemyndigande till regeringen och inom
vissa närmare angivna ramar. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 3 om sammanslagning av polismyndigheterna: Regeringen
beslutade den 20 december 2012 om kommittédirektiv Ombildning
av polisen till en sammanhållen myndighet (dir. 2012:129) och

bemyndigade samtidigt chefen för Justitie-departementet att tillkalla Skr. 2012/13:75
en särskild utredare med uppdrag att besluta om och genomföra de Justitiedepartementet
åtgärder som krävs för att ombilda Rikspolisstyrelsen och de 21
polismyndigheterna till en sammanhållen myndighet den 1 januari
2015. Chefen för Justitiedepartementet beslutade samma dag att
anställa Thomas Rolén som särskild utredare i utredningen om
ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet (Ju
2012:16). Momentet är slutbehandlat.
74.

nr 128
Privatuthyrning av bostäder
Prop. 2012/13:1, mot. 2012/13:C356, C391 och C421,
bet. 2012/13:CU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 december 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 978–981).
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Utrikesdepartementet
Äldre riksmöten
Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
1.

nr 206
Mellanöstern och Nordafrika
Bet. 2009/10:UU9
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. UD 5) och 2011/12:75
(p. UD 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om folkmord – kristna i det osmanska riket 1915*: Frågan
bereds vidare inom Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
2.

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) och 2011/12:75
(p. UD 3).
Skrivelsen är 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
beträffande 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
beslutade 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 beslutade
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
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ett svenskt deltagande i kapitalhöjningen samt om garantier. g) Skr. 2012/13:75
godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjningen i IBRD och Utrikesdepartementet
bemyndigande beträffande garantier till följd av kapitalhöjningen:
Den 7 juni 2012 beslutade regeringen om ett svenskt deltagande 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.
3.

nr 261
Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om
överföring av krigsmateriel
Prop. 2010/11:112, skr. 2010/11:114, bet. 2010/11:UU3
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. UD 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om en ny krigsmateriellagstiftning, politik för global
utveckling (PGU), ett demokratikriterium*: Den 1 juni 2012
beslutade regeringen direktiv (dir. 2012:50) för en parlamentariskt
sammansatt kommitté med uppdrag att lämna förslag till en ny
krigsmateriellagstiftning i syfte att skärpa exportkontrollen
gentemot icke-demokratiska stater.
Mom. 7 om regeringens proposition 2010/11:112 Genomförande
av direktiv om överföring av krigsmateriel: Den 9 juni 2011
utfärdade regeringen den lag som riksdagen beslutat (SFS 849).
Mom. 8 om regeringens skrivelse 2010/11:114 Strategisk
exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla
användningsområden. Den 23 februari 2012 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse i den delen till handlingarna.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
4.

nr 83
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 7, bet. 2011/12:UU2
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. UD 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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
regleringsbrev för ifrågavarande anslag under utgiftsområdet.

37

Skr. 2012/13:75
Utrikesdepartementet

Mom. 21 om skrivelse om biståndets resultat: Den 23 mars 2012
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i den delen till
handlingarna.
5.

nr 103
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, bet. 2011/12:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. UD 23).
Skrivelsen är 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 regleringsbrev avseende Riksgäldskontoret
att förlänga bemyndigandet. j) bemyndigande avseende kreditgaranti för AB Svensk Exportkredit: Mot bakgrund av händelseutvecklingen på kreditmarknaden har regeringen inte ansett det
nödvändigt att ta kreditgarantin i anspråk.

6.

nr 144
Internationella insatser
Skr. 2011/12:18, bet. 2011/12:UU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 mars 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

7.

nr 155
Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll
samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
Prop. 2011/12:47, bet. 2011/12:UU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 april 2012 beslutade regeringen att ratificera konventionen
om klusterammunition. Samma dag utfärdade regeringen den lag
som riksdagen antagit (SFS 179).

8.

nr 205
Tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner
Prop. 2011/12:128, bet. 2011/12:UU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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9.

nr 228
Strategisk exportkontroll
Skr. 2011/12:114, bet. 2011/12:UU11
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Utrikesdepartementet

Den 13 december 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
10.

nr 229
Nytt värdlandsavtal med Organisationen för det globala nätverket
för vattenfrågor samt ändringar i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall
Prop. 2011/12:117, bet. 2011/12:UU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 juni 2012 beslutade regeringen att lämna en underrättelse om
att de svenska procedurerna som är nödvändiga för ikraftträdande
av värdlandsavtalet har avslutats. Samma dag utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 406).

11.

nr 230
Nytt värdlandsavtal med Internationella institutet för demokrati och
fria val (IDEA) samt ändringar i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall
Prop. 2011/12:116, bet. 2011/12:UU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 juni 2012 beslutade regeringen att lämna underrättelse om att
de svenska procedurerna som är nödvändiga för ikraftträdande av
värdlandsavtalet har avslutats. Samma dag utfärdade regeringen den
lag som riksdagen antagit (SFS 405).

12.

nr 245
OSSE
Skr. 2011/12:83, bet. 2011/12:UU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 januari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

13.

nr 255
Europarådet
Skr. 2011/12:82, bet. 2011/12:UU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 september 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

14.

nr 265
Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande
Prop. 2011/12:92, bet. 2011/12:NU23
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juli 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 536). Den 22 november 2012 beslutade regeringen förordning
om upphävande av förordningen (2007:1220) med instruktion för
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (SFS 750). Den
18 december 2012 beslutade regeringen riktlinjer för Sveriges
export- och investeringsråd avseende investeringsfrämjande verksamhet.
15.

nr 271
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen m.m.
Skr. 2011/12:75, bet. 2011/12:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 februari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

16.

nr 274
Norden
Skr. 2011/12:90, bet. 2011/12:UU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 januari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
17.

nr 16
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Prop. 2012/13:6, bet. 2012/13:UU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 beslutade regeringen att ratificera fördraget
om Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. Samma dag
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 893).

18.

nr 48
Höständringsbudget för 2012
Prop. 2012/13:2, bet. 2012/13:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete.
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19.

nr 67
Mellanöstern och Nordafrika
Bet. 2012/13:UU8
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Utrikesdepartementet

Mom. 15 om Erkännande av SADR som stat *: Den 31 januari 2013
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
20.

nr 91
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2012/13:1 utg.omr. 7, bet. 2012/13:UU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd – a) Biståndsramen, b) Anslag och
anslagsvillkor för 2013 under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd, c) Bemyndigande om garantier för biståndsverksamhet, d)
Bemyndigande om garantier för EIB-lån, e) Bemyndigande om
garantier för NIB:s miljöinvesteringslån; Mom. 9 om Beställningsbemyndigande för anslag 1:1; Mom. 10 om Beställningsbemyndigande för anslag 2:1: Den 13, den 18 och den 20 december
2012 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag
under utgiftsområdet.
Mom. 1 om Biståndsram, anslagsfrågor inom utgiftsområde
7 Internationellt bistånd – f) Godkännande av Sveriges medverkan i
AfDB och bemyndigande om garantier till följd av kapitalhöjningen, g) Bemyndigande om kapitaltillskott till Swedfund:
frågorna bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 16 om Skrivelse om biståndets resultat: Den 31 januari
2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i den delen
till handlingarna.
Moment som inte är slutbehandlade: mom. 1 f) och g).

21.

nr 99
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Prop. 2012/13:1 utg.omr. 5, bet. 2012/13:UU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Bemyndigande för ramanslaget 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen och mom. 2 om Anslagen för 2013 inom
utgiftsområde 5 Internationell samverkan: Den 13 december 2012
beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag under
utgiftsområdet.

22.

nr 105
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2012/13:1 utg.omr. 24, bet. 2012/13:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
41

Skr. 2012/13:75
Utrikesdepartementet

Mom. 3 om Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv: d)
Bemyndigande för anslaget 2:3, e) Bemyndigande avseende
exportkreditgarantier, f) Bemyndigande avseende investeringsgarantier, g) Bemyndigande avseende upplåningsrätt för Exportkreditnämnden, j) Anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv: den
13, den 18 och den 20 december 2012 beslutade regeringen
regleringsbrev för ifrågavarande anslag under utgiftsområdet;
h) Bemyndigande avseende lån till AB Svensk Exportkredit: den 20
december 2012 beslutade regeringen i regleringsbrev avseende
Riksgäldskontoret om ett bemyndigande.
Mom. 3 om Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv:
i) Bemyndigande avseende kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit: frågan bereds inom Regeringskansliet.
Moment som inte är slutbehandlat: mom. 3 i).
23.

nr 130
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i
Afghanistan (ISAF)
Prop. 2012/13:41, bet. 2012/13:UFöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
I regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarsmakten
beslutade regeringen om en fortsatt svensk insats.
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Försvarsdepartementet

Skr. 2012/13:75
Försvarsdepartementet

Äldre riksmöten
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) 2011/12:75 (p. Fö 1)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 24 c) om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur*:
Riksdagen gav regeringen tillkänna som sin mening vad utskottet
anför om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur. Av utskottets
överväganden 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 Försvarsmakten och Försvarets materielverk
att fortsätta arbetet med att utveckla den internationella militära
test-, utbildnings- och övningsverksamheten i Sverige (ITÖ).
Myndigheterna redovisade uppdraget 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. I juni 2005 uppdrog regeringen åt
en särskild utredare att föreslå åtgärder för att utveckla ett centrum
för civil test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö. Uppdraget
slutredovisades i juni 2006 genom betänkandet Testa och öva i
norra Sverige – Center i Arvidsjaur (SOU 2006:62). Betänkandet
har remissbehandlats. I budgetpropositionen för 2013, utgiftsområde 19 s. 48 redogör regeringen för sin ståndpunkt att det inte är
aktuellt att utveckla ett centrum för den civila test- och
övningsverksamheten i Arvidsjaur enligt utredningens förslag.
Momentet är slutbehandlat.

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), skr. 2011/12:75 (p. Fö 2)
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om beredskapen för kärnkraftsolyckor*: Under åren 2009–
2011 tilldelade regeringen Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap 20 miljoner per år för beredskapshöjande åtgärder när det
gäller kärnkraftsolyckor. Regeringen uppdrog i regleringsbrev för
2009 åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att redovisa
vilka åtgärder som myndigheten tillsammans med berörda aktörer
har vidtagit för att höja förmågan att hantera kärnkraftsolyckor.
Detta uppdrag har därefter varit återkommande och sedan 2011 har
uppdragen i regleringsbreven varit kopplade mot handlingsplanen
för Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor
2015. Uppdraget redovisades 2012 i rapporten (Fö/2012/850/SSK).
Efter bl.a. händelserna i Fukushima föreslog regeringen i
budgetpropositionen för 2012 att medlen till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap för beredskapsåtgärder mot
kärnkraftsolyckor ska öka från 20 miljoner till 26 miljoner. Denna
ökning kvarstår i budgetpropositionen för 2013. Strålsäkerhetsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2012 i uppdrag att lämna
underlag om faktiska kostnader för beredskapen för kärnkraftsverksolyckor året 2010 samt uppskatta motsvarande kostnader för
2012-2015. Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade detta för Regeringskansliet (Miljödepartementet) under sommaren 2012, (SSM
2012-473-20). De åtgärder som myndigheterna har vidtagit med
anledning av handlingsplanen Den svenska beredskapen för
radiologiska och nukleära olyckor 2015 har medfört att regeringen
kan se en positiv utveckling inom de områden där brister påtalades i
Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU4. För att ytterligare
stärka beredskapen fortsätter arbetet med ytterligare åtgärder som
lyfts fram i arbetet med handlingsplanen. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap har fortsatt i uppdrag att lämna in
årliga rapporter till regeringen om arbetets fortskridande.
Regeringen har redovisat arbetet i budgetpropositionen för 2013.
Momentet är slutbehandlat.
Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse

3.

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), skr. 2011/12:75
(p. Fö 4)
Skrivelsen är 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 har den
20 mars 2012 överlämnat proposition Den nordiska stridsgruppen
2015 (prop. 2011/12:84) till riksdagen. Riksdagen har den 14 juni
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2012 med försvarsutskottets betänkande 2011/12:FöU8 Nordisk
stridsgrupp 2015 bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.
Momentet är slutbehandlat.
4.
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nr 213
Samhällets krisberedskap
Bet. 2010/11:FöU2
Tidigare redovisad, se skr. 2011/2012:75 (p. Fö 7)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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*: Sveriges Kommuner och
Landsting har samordnat ett nationellt projekt som har tagit fram ett
beslutsunderlag om samverkan avseende luftburen ambulanssjukvård. Projektet slutrapporterades hösten 2012. Sveriges
Kommuner och Landsting har publicerat rapporten Vård på vingar –
nationell samordning av luftburen ambulanssjukvård som regeringen har tagit del av. Av rapporten framgår att en nationell
organisation för luftburen ambulanssjukvård bör bildas som ägs av
landstingen själva. Detta medför, enligt rapporten, bl.a. stordriftsfördelar och fördelar när det gäller samverkan mellan landstingen.
Sveriges Kommuner och Landsting har inlett ett arbete för att öka
samverkan mellan landstingen när det gäller luftburen ambulansvård. Regeringen har för avsikt att följa utvecklingen av det arbete
som har inletts av Sveriges Kommuner och Landsting. Transporter
av sjuka personer regleras i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I
6 § i denna lag framgår att landstingen svarar för att det finns en
ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller till
läkare transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten
sker med transportmedel som är särskilt inrättade för ändamålet.
Mot bakgrund av denna reglering och det arbete som för närvarande
pågår inom Sveriges Kommuner och Landsting bedömer regeringen
att det för närvarande inte finns behov av ytterligare insatser på
området. Momentet är 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
haverikommission att utreda förutsättningarna för och effekterna av
olika alternativ för ett förbättrat skydd i trapphus. Boverket har
redovisat uppdraget i maj 2011. Boverkets slutsats är att
kostnaderna för tänkbara åtgärder är så stora i förhållande till den
förväntade effekten att de inte är samhällsekonomiskt motiverade.
Varken vid ny- eller ombyggnad bör därför ställas krav på
skyddsåtgärder utöver vad som gäller i dag. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 9 om angelägenheten av en översyn av rekryteringsfrågan
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avseende deltidsbrandmän*: Med anledning av motioner från den
allmänna motionstiden bet. 2010/11:AU9 mom. 4 om allmänna
villkor för ersättning i arbetslöshetsförsäkringen och mom. 6 om
arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa, beslutade regeringen
den 13 september 2012 om ett tilläggsdirektiv (S 2010:04) som
överlämnades till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom
och arbetslöshet (dir. 2012:90). Kommittén ska redovisa sitt arbete
senast 31 januari 2015. Momentet är inte slutbehandlat.
5.

nr 232
Försvarsmakten
Bet. 2010/11:FöU4 (och bet. 2011/12:FöU1)
Tidigare redovisad, se skr. 2011/2012:75 (p. Fö 8)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om att det bör utredas hur luftförsvaret ska utformas
långsiktigt för att det ska kunna möta framtida operativa krav*:
Regeringen har den 14 juni beslutat att en parlamentariskt
sammansatt luftförsvarsutredning (dir. 2012:68) ska utreda, analysera och bedöma helheten och behoven inom luftförsvaret tiden
efter år 2040. Uppdraget ska slutredovisas den 21 december 2014.
Momentet är slutbehandlat.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
6.

nr 92
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2012
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12: FöU1
Tidigare redovisad se skr. 2011/12:75 (p. Fö 11)
Skrivelsen är 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:
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 b om anskaffning av materielprojekt 2012 avseende
uppgradering av JAS 39 Gripen: Försvarsmakten redovisade i
myndighetens budgetunderlag för 2013 underlag för ett ställningstagande avseende långsiktig inriktning för fortsatt vidmakthållande
och vidareutveckling av flygsystemet. Regeringen föreslog med
anledning av detta i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1,
bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93) ombyggnad och utveckling
av JAS 39 E. Den 11 december 2012 beslutade riksdagen att
godkänna anskaffning av materielobjekt under 2013 avseende
utveckling av JAS 39 Gripen E (bet. 2012/13:FöU1, rskr. 93).
Regeringen har den 10 januari 2013 beslutat att Försvarsmakten får
beställa utveckling av JAS 39 Gripen E och ombyggnad av 60 JAS
39 C/D till JAS 39 E. Momentet är slutbehandlat.
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Mom. 3 om objektramsredovisning*: Regeringen utvecklade Skr. 2012/13:75
materielredovisningen i budgetpropositionen för 2013 (prop. Försvarsdepartementet
2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93). Regeringen avser
att återkomma i budgetpropositionen för 2014 med ytterligare
utveckling av redovisningen, se även under riksdagens skrivelse nr
93, rubrik Riksmötet 2012/13. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 4 om beslut om materielprojekt beroende på oförutsedda
förändrade förutsättningar: Regeringen har under 2012 inte fattat
några beslut med anledning av momentet. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 5 om EU:s stridsgrupper och luftförsvarsutredning*:
Regeringen har den 14 juni beslutat att en parlamentariskt
sammansatt luftförsvarsutredning (dir. 2012:68) ska utreda, analysera och bedöma helheten och behoven inom luftförsvaret tiden
efter år 2040. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december
2014. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 7 om organisationstillhörighet m.m. för den verksamhet
som bedrivs inom ramen för Försvarsmaktens logistikverksamhet*:
Regeringen beslutade den 12 april 2012 att överlämna en
proposition (prop. 2011/12:86, bet. 2011/12:FöU9, rskr.
2011/12:291) till riksdagen i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Den 19 juni 2012 beslutade riksdagen att bemyndiga
regeringen att besluta om försvarslogistikverksamhetens framtida
utformning i enlighet med den inriktning som regeringen angav i
proposition enligt ovan (bet. 2011/12:FöU9, rskr. 2011/12:291).
Regeringen beslutade den 28 juni 2012 att uppdra åt berörda
myndigheter att genomföra åtgärder som syftar till att effektivisera
och rationalisera stödverksamhet avseende bland annat inköp,
service, förråd och verkstäder. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 8 om anslaget för frivilliga försvarsorganisationerna*:
Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1)
angett att frågan om ett eventuellt återinförande av ett
frivilliganslag för tillfället får anstå. Anledningen till detta är dels
den utvärdering av den nya fördelningsmodell för organisationsstöd
som infördes 2011 som kommer att genomföras av Försvarsmakten
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, dels det
faktum att frågor om frivilligorganisationernas roll i det reformerade försvaret och deras roll i krisberedskapsarbetet kan komma att
beaktas i Försvarsberedningens kommande arbete (se även under
riksdagens skrivelse nr 93, rubrik Riksmötet 2012/13). Momentet är
slutbehandlat.
7.

nr 131
Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser
Riksrevisionens rapport, bet. 2011/12:FöU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om förbättrad styrning, uppföljning och samverkan*:
Försvarsmakten har i regleringsbrevet för 2013, fått ett krav på att
återrapportera bl.a. sitt arbeta med att utveckla metoderna för sin
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återredovisning vad avser planering, uppföljning och övning.
Redovisningen ska göras i årsredovisningen för 2013. Momentet är
inte slutbehandlat.
8.

nr 157
Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning
Skr. 2011/12:14, bet. 2011/12:FöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om nationella säkerhetsintressen: Regeringen angav i
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1,
rskr. 2012/13:93) att Försvarsberedningen bl.a. kan överväga
möjligheten att vidare definiera nationella intressen. Momentet är
slutbehandlat.

9.

nr 158
Kustbevakningsdatalagen
Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Punkterna 1–3 om lagförslagen:
Den 22 mars 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 145, 147, 148).

10. nr 179
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Skr. 2011/12:48, bet. 2011/12:FöU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen har den 20 december 2012 lämnat skrivelsen
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (skr. 2012/13:59). Skrivelsen är den årliga rapport som
riksdagen efterfrågat (bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266).
11. nr 216
Soldatanställningar i Försvarsmakten
Prop. 2011/12:115, bet. 2011/12:FöU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Punkterna 1–2 om lagförslagen:
Den 31 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 332 och 333).
12. nr 266
Den nordiska stridsgruppen 2015
Prop. 2011/12:84, bet. 2011/12:FöU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om den nordiska stridsgruppen 2015: Sverige har anmält
att som ramnation leda en av EU:s stridsgrupper i beredskap under

det första halvåret 2015 i enlighet med riksdagens beslut (prop. Skr. 2012/13:75
2011/12:84, bet. 2011/12FöU8). Regeringen bemyndigade den 19 Försvarsdepartementet
april 2012 Försvarsmakten att inleda planering och vidta
förberedelser. Förberedelserna för denna beredskapsperiod har
inletts. Momentet är slutbehandlat.
13. nr 291
Försvarets logistik
Prop. 2011/12:86, bet. 2011/12:FöU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om försvarslogistikens utformning. Regeringen beslutade
den 28 juni 2012 om uppdrag till Försvarsmakten respektive
Försvarets materielverk. Uppdraget till Försvarsmakten avser
förberedelse och överföring av viss verksamhet inom försvarslogistiken och uppdraget till Försvarets materielverk avser inordnande av denna verksamhet. Momentet är slutbehandlat.
Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
14.

nr 42
Höständringsbudget för 2012
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 13 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade
anslag: Den 29 november 2012 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap anslagen 2:3 Ersättning för
räddningstjänst m.m. Den 6 december beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetår 2012 avseende utgiftsområde 6 Försvars och samhällets krisberedskap anslagen 1:6
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och 2:8 Statens haverikommission. Den 20 december 2012 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap avseende
anslagen 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser och 2:1 Kustbevakningen. Momentet är slutbehandlat.

15.

nr 93
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2013
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad
Mom. 1.a om bemyndigande till regeringen att för 2013 utnyttja en
kredit om högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig,
krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger:
Momentet är inte slutbehandlat men beräknas läggas till handlingarna i januari 2014.
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Mom. 1.b om bemyndigande till regeringen att under 2013
besluta om beställningar av materiel och anläggningar enligt
riksdagens beslut. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 1.c om kredit i Riksgäldskontoret för Försvarets
materielverk: Regeringen har genom beslut den 20 december 2012
om regleringsbrev för Försvarets materielverk för 2013 medgett
Försvarets materielverk att disponera en kredit i Riksgäldskontoret i
enlighet med riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1.d om investeringsplan för Kustbevakningen för 2013–
2016: Regeringen har genom beslut den 13 december 2012 om
regleringsbrev för Kustbevakningen för 2013 fastställt investeringsplan för Kustbevakningen enligt riksdagens beslut. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 1.e om bemyndigande för anslaget 2:2 Förebyggande
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor: Regeringen har
genom beslut den 13 december 2012 om regleringsbrev för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2013 fastställt
bemyndigande 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:
Regeringen har genom beslut den 13 december 2012 om
regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
för 2013 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 2013 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 13 december 2012 om regleringsbrev för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2013 medgett
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att disponera en
låneram enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1.h om bemyndigande till regeringen att för 2013 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
regleringsbrev för Socialstyrelsen för 2012 medgett Socialstyrelsen
att disponera en låneram enligt riksdagens beslut. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 1.i om investeringsplan för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap för 2013–2016: Regeringen har
genom beslut den 13 december 2012 om regleringsbrev för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2013 fastställt
en investeringsplan enligt riksdagens beslut. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 1.j om bemyndigande för anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten: Regeringen har genom beslut den 20 december 2012
om regleringsbrev för Strålsäkerhetsmyndigheten fastställt
bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten enligt riksdagens beslut. Momentet är Skr. 2012/13:75
slutbehandlat.
Försvarsdepartementet
Mom. 1.k om anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap för 2012: Den 20 december 2012
beslutade regeringen om regleringsbrev för 2013 avseende myndigheternas verksamhet och tilldelning av anslagsmedel m.m. enligt
riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2.a och 2.b om investeringsplan för Försvarsmakten och
bemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar: Regeringen har genom beslut den 20 december 2012
om regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Försvarsmakten
fastställt en plan över viktigare materielanskaffningsprojekt för
regeringens godkännande under 2012. Vidare innebär samma beslut
att regeringen har fastställt investeringsplan för Försvarsmakten
och bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:3
Anskaffning av materiel och anläggningar enligt riksdagens beslut.
Momenten är slutbehandlade.
Mom. 2.c om anskaffning av materielobjekt under 2013 avseende
utveckling av JAS 39 Gripen. Regeringen har den 10 januari 2013
beslutat att Försvarsmakten får beställa utveckling av JAS 39
Gripen E och ombyggnad av 60 JAS 39 C/D till JAS 39 E. De
första flygplanen kommer att levereras under 2018. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 2.d om bemyndigande för anslaget 1:4 Vidmakthållande,
avveckling m.m. av materiel och anläggningar: Regeringen har
genom beslut den 20 december 2012 om regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende Försvarsmakten fastställt bemyndigande
om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:4 Vidmakthållande,
avveckling m.m. av materiel och anläggningar enligt riksdagens
beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 3 om objektsramar*: Efter riksdagens tillkännagivande i
samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2012 (prop.
2011/12:1, bet. 2011/12:FöU1, rskr 2011/12:92) utvecklade
regeringen materielredovisningen i budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1, rskr 2012/13:93). Riksdagen
ansåg inte att redovisningen var tillräcklig och tillkännagav för
regeringen som sin mening att objektsramar för materiel och en
särskild objektsram för uppgraderingen av JAS 39 Gripen införs
(bet. 2012/13:FöU1). En ytterligare utveckling av materielredovisningen är därför nödvändig. Den 20 december 2012 beslutade
regeringen om Försvarsmaktens och Försvarets materielverks
regleringsbrev för 2013. Försvarsmakten och Försvarets
materielverk ska gemensamt, i samband med att budgetunderlagen
för 2014 lämnas, redovisa uppgifter rörande vissa anskaffningsobjekt. Regeringen avser därefter att återkomma till riksdagen med
en utökad materielredovisning i budgetpropositionen för 2014.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 4 om anskaffning av materielobjekt under 2013 avseende
luftvärnssystem. Regeringen bemyndigade den 20 december 2012
Försvarsmakten att anskaffa nytt korträckviddigt luftvärn vilket
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innebär att nuvarande robot 70-system avvecklas. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 5 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. 6 om Försvarsexportmyndigheten. Regeringen har genom
beslut den 13 december 2012 om regleringsbrev för Försvarsexportmyndigheten för 2013 medgett Försvarsexportmyndigheten
att disponera en kredit i Riksgäldskontoret i enlighet med riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 7 om Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum: Riksdagen avslog regeringens förslag om Totalförsvarets
ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec). Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 8 om anslaget för de frivilliga försvarsorganisationerna*:
Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1,
bet. 2012/13:FöU1) angett att frågan om ett eventuellt återinförande
av ett frivilliganslag för tillfället får anstå. Anledningen till detta är
dels den utvärdering av den nya fördelningsmodell för
organisationsstöd som infördes 2011 som kommer att genomföras
av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, dels det faktum att frågor om frivilligorganisationernas
roll i det reformerade försvaret och deras roll i krisberedskapsarbetet kan komma att beaktas i Försvarsberedningens
kommande arbete. Momentet är inte slutbehandlat.

Socialdepartementet
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Äldre riksmöten
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), skr. 2010/11:75 (p. S 3) och skr. 2011/12:75 (p. S 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om övriga konkurrensfrågor*: I regleringsbrevet för
budgetåret 2003 avseende Konkurrensverket gav regeringen
Konkurrensverket i uppdrag att närmare analysera konkurrensen på
marknaden för tandvård samt orsakerna till de brister som
konstaterats. I rapporten Tandvård och konkurrens (2004:1) i
januari 2004 lämnades bl.a. förslag rörande landstingens hantering
av mervärdesskatt. I rapporten 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 konkurrenssnedvridning 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
Konkurrensverkets rapport har behandlats av regeringen i propositionen Statligt tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49) som beslutades av
regeringen den 17 januari 2008. Enligt landstingen hanteras ersättningen 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 konkurrenssnedvridning till folktandvårdens fördel eller inte. Regeringen gav i enlighet med vad som aviserades i propositionen
Statskontoret i uppdrag att svara för en uppföljning av landstingens
ekonomiska redovisning av folktandvården och vid behov föreslå
åtgärder för att åstadkomma god transparens avseende
redovisningen av folktandvårdens intäkter och kostnader. Uppdraget redovisades i en delrapport i juni 2009 där Statskontoret bl.a.
anser att det inte finns en tillräcklig grad av transparens i
landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården vilket begränsar möjligheterna att bedöma om det förekom subventioner
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som snedvrider konkurrensen. Landstingen tillsatte under 2010 en
projektgrupp med uppdrag att ta fram en gemensam modell för
särredovisning av tandvårdsverksamheterna. Ett förslag till hur den
ekonomiska redovisningen ska ske framgent ställdes till bl.a.
Statskontoret för att myndigheten skulle kunna beakta detta i sin
slutrapport. Om den föreslagna modellen kan anses garantera
tillräckligt god transparens i redovisningen bör lagstiftning kunna
undvikas.
I budgetpropositionerna för 2012 och 2013 (prop. 2011/12:1,
utgiftsområde 9, s. 44 och prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 61)
konstaterar regeringen att Statskontoret i sin slutrapport som
lämnades i juni 2011 bedömer att den redovisningsmodell som
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. Regeringen har för avsikt att under 2013 ge Statskontoret i
uppdrag att genomföra en sådan uppföljning under 2014 och avser
därefter att återkomma till riksdagen. Om Statskontoret bedömer att
redovisningen uppfyller kraven för transparent redovisning är
avsikten att betrakta ärendet som slutbehandlat.
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), skr. 2010/11:75 (p. S 5) och skr. 2011/12:75 (p. S 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 34 om vissa frågor om aktivitetsersättningen*: Den del av
momentet som rör vilande ersättning vid studier lämnades förslag
om i propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor (prop.
2005/06:159) som regeringen beslutade den 16 mars 2006.
Utredningen om översyn av aktivitetsersättningen (S 2007:15)
(dir. 2007:183) har den 2 december 2008 överlämnat betänkandet
Brist på brådska – en översyn av aktivitetsersättningen (SOU
2008:102). Regeringen har i Budgetpropositionen för 2012 angett
att en långsiktig och strukturellt riktig reform av aktivitetsersättningen dock kräver vidare analys och utredning (prop.
2011/12:1, utgiftsområde 10, s. 59). I Budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1, utgiftsområde 10, s. 44f.) presenteras en rad
förslag gällande unga med aktivitetsersättning, bland annat utökade
möjligheter till vilande aktivitetsersättning.
Regeringen har den 22 december 2011 gett en särskild utredare i
uppdrag att bland annat föreslå hur de som omfattas av rätt till
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ersättning från studiestödssystemet (2012 års studiehjälpsutredning,
Socialdepartementet
U 2012:02, dir. 2011:122). Uppdraget ska redovisas senast den
30 juni 2013.
När det gäller den del av momentet som avser merkostnadsersättning för personer mellan 16 och 19 år och som inte bor med
sina föräldrar har Socialdepartementet tillsatt en arbetsgrupp inom
Socialdepartementet (S 2012:G) som har i uppdrag att göra en
översyn av regler och tillämpning av förmånerna bilstöd till personer med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag för barn med funktionshinder. Målet är att åstadkomma ett
mer sammanhållet system för ersättning och för merkostnader för
personer med funktionsnedsättning.
Efter att 2012 års studiehjälpsutredning och arbetsgruppen har
presenterat sina förslag, kommer ställningstagande att göras om hur
kvarvarande delar av momentet ska behandlas.
Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
3.

nr 166
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.
Framställning 2004/05:RRS2, bet. 2004/05:SoU10
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 25), skr. 2006/07:75 (p.
S 15), skr. 2007/08:75 (p. S 10), skr. 2008/09:75 (p. S 8), skr.
2009/10:75 (p. S 8), skr. 2010/11:75 (p. S 6) och skr. 2011/12:75
(p. S 3).
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
sådana 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
gäller den nedsättning av priset på vissa livsmedel som föreskrivs i
20 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. när ett barn lider av någon
av de sjukdomar som anges i bilagan till förordningen.
Läkemedelsverket ska, enligt 6 § 2 st. samma förordning, upprätta
en förteckning över de livsmedel som omfattas av prisnedsättningen.
Läkemedelsverket uppdaterar numera, efter samråd med Livsmedelsverket, innehållet i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (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
regeringen fastställda sjukdomar, årligen görs aktuell. Förteckningen reviderades senast i december 2011 och både nya produkter
och nya varianter av tidigare inkluderade livsmedel har tillkommit
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på listan. Produkter som inte längre tillhandahålls i Sverige har
också utgått ur förteckningen.
Läkemedelsverket fick i sitt regleringsbrev för år 2012 i uppdrag
att genomföra en kartläggning av landstingens subventioner av
speciallivsmedel för individer över 16 år. Myndigheten skulle
också beskriva processen för när ett livsmedel förs upp på förteckningen över livsmedel som omfattas av prisnedsättning.
Livsmedelsverket fick vidare i uppdrag att göra en översiktlig
beskrivning av tillgången till speciallivsmedel för sådana sjukdomar som berättigar till prisnedsättning av livsmedel enligt 20 §
lagen om läkemedelsförmåner m.m.
Myndigheterna inkom med sina rapporter i december 2012. I
rapporten från Läkemedelsverket presenteras en kartläggning av
landstingens subventioner för individer över 16 år. I rapporten
redovisar också myndigheten hur arbetet med uppdateringen av
bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter om förskrivning av vissa
livsmedel går till. Livsmedelsverket beskriver i sin rapport
utvecklingen av området speciallivsmedel under de senaste åren.
Särskilt beskrivs utvecklingen och tillgången till speciallivsmedel
för sådana sjukdomar som berättigar till prisnedsättning av livsmedel enligt 20 § lagen om läkemedelsförmåner m.m. Rapporterna
bereds i Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Därutöver pågår inom EU ett arbete med att se över begreppet
livsmedel för särskilda näringsändamål när det gäller EU:s regelverk för livsmedel. Den inledande bedömningen är att Sverige inte
behöver göra några förändringar i lagen om läkemedelsförmåner
m.m. utifrån de ändringar som görs på EU-nivå.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
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), skr. 2010/11:75 (p. S 9) och skr. 2011/12:75
(p. S 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om sjuklön*: Frågan om sjuklönesystemet kommer att
behandlas av den parlamentariskt tillsatta kommittén om hållbara
försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) (dir.
2010:48, dir. 2011:40, dir. 2012:26 och dir. 2012:90), som har i
uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och
arbetslöshet. Kommitténs arbete ska slutredovisas i sin helhet senast
den 31 januari 2015.
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5.

nr 111
Skr. 2012/13:75
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Socialdepartementet
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 51), skr. 2006/07:75 (p.
S 21), skr. 2007/08:75 (p. S 15), skr. 2008/09:75 (p. S 13), skr.
2009/10:75 (p. S 12), skr. 2010/11:75 (p. S 10) och skr. 2011/12:75
(p. S 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 22 om spelberoende*: Den 20 juni 2007 tillsatte regeringen
utredningen om en stärkt och moderniserad spelreglering
(Fi 2007:07) (dir. 2007:79). Utredaren överlämnade i december
2008 slutbetänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124).
Av de handlingsalternativ som framkommit förordar utredaren att
strama upp dagens spelreglering och öppna vissa typer av vadhållning för nya aktörer. Betänkandet bereds i Regeringskansliet
(Finansdepartementet). Under 2009 genomförde Statens folkhälsoinstitut den första svenska longitudinella studien om spel och hälsa.
Studien syftar bl.a. till att beskriva spelandet och undersöka
omfattningen av spelproblem. Studien ska genomföras under flera
år framöver. Statens folkhälsoinstitut har i samarbete med Stockholms läns landsting, Göteborgs stad och Malmö stad utarbetat
behandlingsmetoder för spelberoende. Den senaste utvärderingen av
metoderna presenterades i slutet av 2011.
Den 14 juni 2012 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta
fram en plan för ett ordnat införande av metoder för vård- och
behandlingsinsatser. Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj
2013.
Internt inom Regeringskansliet har dessutom påbörjats ett arbete
för att finna en långsiktig lösning när det gäller såväl metodutveckling som kunskapsstyrning inom spelberoendevården.

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), skr.
2010/11:75 (p. S 12) och skr. 2011/12:75 (p. S 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska
vården*: Den 10 juli 2008 gav regeringen en utredare (S 2008:09) i
uppdrag att göra en översyn av lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (dir.
2008:93). Utgångspunkten skulle dels vara förslagen från
Psykansvarskommittén i betänkandet Psykisk störning, brott och
ansvar (SOU 2002:3), dels att det ekonomiska ansvaret ska förändras i olika avseenden. Regeringen beslutade den 8 oktober 2009
om tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2009:93). Utöver tidigare
uppdrag skulle utredningen även överväga vilka regler som borde
gälla i fråga om en intagen som har förts över från en anstalt eller

57

Skr. 2012/13:75
Socialdepartementet

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 organisatoriskt perspektiv. För att
utredningen skulle kunna slutföra sitt uppdrag beslutade regeringen
om förlängd tid för redovisning av uppdraget (dir. 2010:88 och dir.
2011:107). Utredaren överlämnade i april 2012 betänkandet
Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
(SOU 2012:17). Betänkandet skickades ut på remiss den 15 maj
2012 med remisstid till den 15 november 2012. Remissvaren
sammanställs för närvarande och frågan är under beredning inom
Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Med utgångspunkt i den Nationella psykiatrisamordnarens betänkande (SOU 2006:100) har regeringen dessutom beslutat om ett
flertal satsningar på psykiatrins område.
7.

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), skr.
2010/11:75 (p. S 13) och skr. 2011/12:75 (p. S 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om legitimation för cytodiagnostiker*: Med anledning av
riksdagens tillkännagivande har promemorian Legitimation för
cytodiagnostiker 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 utredas i ett större sammanhang.
Den 2 april 2009 beslutade regeringen att tillsätta utredningen om
trygghet och säkerhet för individen – behörighet för personal inom
hälso- och sjukvård och socialtjänst (S 2009:02) (dir. 2009:25). I
utredarens uppdrag ingick att se över ett antal frågor som rör
personal inom hälso- och sjukvårdens område, däribland att utifrån
dagens regelverk pröva några yrkesgruppers önskemål om
reglering. Bland de grupper som nämns i direktivet finns
cytodiagnostiker. Utredaren överlämnade den 13 oktober 2010
betänkandet Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) till regeringen.
Betänkandet bereds i Regeringskansliet. Regeringen avser att
besluta om lagrådsremiss under våren 2013 och överlämna
proposition till riksdagen i juni 2013. Tillkännagivandet kommer
att behandlas i propositionen.
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Riksdagens skrivelse
8.

nr 182
Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder
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), skr. 2010/11:75 (p. S 16) och skr. 2011/12:75 (p. S 9).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa
omstruktureringsåtgärder
a)–c): Apoteket AB:s process med avyttringar av apotek slutfördes 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 moderbolaget Apoteket Omstrukturering AB, bl.a. genom de ägarinstruktioner 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.
rörande bolagets marknadsandel. Bolaget åläggs också att överföra
vissa system och register till Apotekens Service AB och att fullgöra
vissa uppgifter under en övergångsperiod.
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB inkom den 22 oktober
2012 med sin slutrapport avseende bolagets uppdrag med anknytning till omregleringen av apoteksmarknaden. Med utgångspunkt
från denna slutrapport gjorde regeringen bedömningen att det inte
var aktuellt med ytterligare åtgärder att anpassa Apoteket AB till
den omreglerade apoteksmarknaden och beslutade den 13 december 2012 att lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna.

Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
9.

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), skr. 2010/11:75
(p. Fi 19) och skr. 2011/12:75 (p. S 10).
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
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tilläggsuppdrag att belysa de underhållskostnader som är
förknippade med kulturbyggnader i allmänhet och jämföra dessa
med andra 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 för 2013 (prop. 2012/13:1,
utgiftsområde 2, s. 94 f.) redovisat sin avsikt att förändra principerna för hyressättningen för berörda kulturfastigheter.
Regeringen gav i regleringsbrevet för 2013 Statens fastighetsverk
i uppdrag att i anslutning till ett tidigare uppdrag senast den 1 mars
2013 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna en
slutrapport innehållande nya hyressättningsprinciper. Hyressättningsprinciperna berör hyresavtalen för huvudbyggnaderna vid de
fem institutionerna Operan, Dramaten, Naturhistoriska riksmuseet,
Nationalmuseum och Historiska museet. Syftet är att förändra
principerna för hyressättningen för berörda institutioner för att nå
en mer ändamålsenlig hyressättning. Regeringen avser att under
2013 återkomma till riksdagen med en rapportering av de nya
hyressättningsprinciperna. Principerna kommer att ligga till grund
för de nya hyresavtal som ska gälla för de fem institutionernas
huvudbyggnader.
10.
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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) och skr.
2011/12:75 (p. S 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om enhetlig modell för bedömning av andra personliga
behov m.m. när det gäller personlig assistans*: Socialstyrelsen
redovisade 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 antal åtgärder som Försäkringskassan bör
vidta för att instrumentet ska få optimal effekt. Försäkringskassan
bör ta fram en plan för utbildning för hur man använder instrumentet och i hur man styr ett samtal, 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 rapporten 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 angående
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hur enhetligheten i beslut om personlig assistans kan utvecklas i
Socialdepartementet
rapporten Svar på uppdrag om assistansersättning (Dnr 0417622010-FPSS). I rapporten lämnades förslag och redovisades ett antal
åtgärder som Försäkringskassan har för avsikt att ta initiativ till.
Försäkringskassan föreslog regeringen att det klargörs en möjlighet
att ersätta kostnaderna för medicinska teamutredningar.
Försäkringskassan angav vidare att man avsåg 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 hade vidare för avsikt att vidta åtgärder för att
intensifiera arbetet med att stödja tillämpningen så att assistansersättningen bedömdes på ett likartat sätt, att utreda möjligheten att
koncentrera handläggningen av tidredovisningar och räkningar, att
utifrån gällande rättspraxis 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 försäkringsmedicinska rådgivarnas roll inom assistansersättningen, att ta fram
ett metodstöd för arbetet med tvåårsomprövningar, samt att i samverkan med Socialstyrelsen ta fram ett instrument för utredning och
bedömning av personlig assistans.
Regeringen anser att det förslag som Socialstyrelsen riktade till
regeringen, nämligen att Försäkringskassan bör få ett uppdrag att
förvalta behovsbedömningsinstrumentet samt att göra erforderliga
ändringar i detta, ryms i Försäkringskassans myndighetsansvar och
att ett särskilt uppdrag därför inte behöver ges. Regeringen kommer
dock även fortsättningsvis att noga följa utvecklingen inom
området, bl.a. så att inte tillämpningen av instrumentet innebär
alltför detaljerade 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
genomarbetade åtgärder för att förhindra fusk, oegentligheter och
överutnyttjande av assistansersättningen, dels åtgärder för att förstärka förutsättningarna att följa upp och kontrollera utbetalda
assistansersättningar (dir. 2011:26). Utredningen hade även möjlighet att ta ställning till Försäkringskassans förslag.
Utredningen överlämnade i februari 2012 betänkandet Åtgärder
mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6).
Utredningen lade inget nytt förslag om ändring av huvudmannaskapet för personlig assistans. Betänkandet remissbehandlades.
I Budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 9, s. 213 f.) föreslog regeringen nya bestämmelser i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS, och socialförsäkringsbalken. Reglerna syftar till att
förhindra fusk, oegentligheter och överutnyttjande av assistansersättningen och föreslogs träda i kraft den 1 juli 2013. Riksdagen
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antog i huvudsak regeringens förslag (bet. 2012/13:SoU1, rskr.
2012/13:115).
Den 10 maj 2012 gav regeringen Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att ta fram underlag för utfallet av
Försäkringskassans beslut om assistansersättning under tiden 2002–
2013 och att bl.a. redovisa eventuella förändringar över tid samt
tänkbara orsaker till sådana förändringar. En delrapport har i
december 2012 lämnats till Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Mot bakgrund av de beslutade nya bestämmelserna i LSS och
socialförsäkringsbalken beslutade regeringen den 13 september
2012 att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Uppdraget till
ISF och riksdagens tillkännagivande som rör detta uppdrag
redovisas under rskr. 2011/12:201, se p. S 28.
Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
11.

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) och skr.
2011/12:75 (p. S 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om karenstid för egenföretagare*: En arbetsgrupp i
Regeringskansliet har tagit fram promemorian Karenstid för egenföretagare, m.m. (Ds 2013:9). Promemorian har remissbehandlats.
Regeringen har i Budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1,
utgiftsområde 10, avsnitt 3.9, s. 32) lämnat förslag som gör det
möjligt att välja en kortare karenstid. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 4 om socialförsäkringsförmåner vid graviditet*: Regeringen gav i regleringsbrevet för 2011 Inspektionen för socialförsäkringen 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 beskriver att det finns problem i tillämpningen av regelverket om graviditetspenning. Rapporten bereds inom Regeringskansliet. Regeringen avser att redovisa sina överväganden i den
proposition med förslag om graviditetspenning till egenföretagare
på grund av risker i arbetsmiljön som planeras att lämnas till riksdagen i juni 2013.

12.

62

nr 156
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter
Riksrevisionens framställning 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. S 14).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
Socialdepartementet
myndigheter*: Försäkringskassan har enligt regeringens uppdrag
redovisat hur myndigheten arbetar med att säkerställa en likformig
tillämpning och att utfallet av handläggningen hos Försäkringskassan inte är beroende av var den försäkrade bor eller var ärendet
har handlagts samt hur myndigheten arbetar med att säkerställa att
handläggningens utfall inte påverkas av någon form av diskriminering.
Försäkringskassan har även inkommit med en redovisning av
uppdraget att visa i vilken utsträckning det finns variationer i
tillämpningen av lagstiftningen. Regeringen kommer att använda
det samlade underlaget för att följa utvecklingen av verksamheten.
Regeringen redogör mer utförligt för dessa rapporter i Årsredovisning för staten 2011. Regeringen har därefter i Budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 10, s. 21
och s. 29) visat att de regionala skillnaderna i sjukpenningtalet har
minskat kraftigt de senaste åren. Regeringen avser att följa utvecklingen noga under kommande år för att säkerställa att osakliga
skillnader i sjukfrånvaron mellan regioner inte ska förekomma.
Regeringen gjorde i Budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1, utgiftsområde 10, s. 29) slutligen bedömningen att
riksdagsskrivelsen var att anse som slutbehandlad i den del som
avser Socialdepartementets område.
13.

nr 188
Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria
Prop. 2010/11:53, bet. 2010/11:CU10
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. S 17).
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
regeringen 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
regeringens särskilda utredare (dir. 2010:101). Verksamheten övergick till Metria AB den 2 maj 2011. Övergången skapade ett bokföringsmässigt underskott i Lantmäteriet. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen med förslag till finansiering av detta
underskott i budgetpropositionen för år 2014.

14.

nr 223
Försäkringskassans lokala närvaro
Utskottets förslag, bet. 2010/11:SfU10
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. S 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Försäkringskassans lokala närvaro*: Den 12 maj 2011 gav
regeringen Försäkringskassan i uppdrag att analysera medborgarnas
servicebehov och utforma en långsiktig lösning för hur
Försäkringskassan ska möta medborgarna. Uppdraget har redovisats den 15 april 2012. Försäkringskassan bedömer att servicekontoren bör vara kvar till dess att förmågan att ytterligare utveckla
och tillfredsställa de försäkrades behov har byggts upp. Den
långsiktiga lösningen är en kraftfull utveckling av självbetjäningstjänster och digitala kanaler. För att ge Försäkringskassan
förutsättningar för lokal närvaro angav regeringen i Budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 10, s. 61)
sin avsikt att öka anslaget till Försäkringskassan med
200 000 000 kronor från och med 2014. Riksdagsskrivelsen var
med detta slutbehandlad.
15.

nr 325
Vissa ändringar i sjukförsäkringen (förnyad behandling)
Bet. 2010/11:SfU11, bet. 2010/11:SfU12
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. S 24).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Vissa ändringar i sjukförsäkringen*: När det gäller den del av riksdagens tillkännagivande som avser ersättning till försäkrade som
haft tidsbegränsad sjukersättning har regeringen i Budgetpropositionen för 2012 (prop. 2011/12:1, utgiftsområde 10, s. 59 f.) lämnat
förslag om sjuk- respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall
samt boendetillägg.
Beträffande den del som avser prövning av arbetsförmågan efter
dag 180 i sjukperioden har regeringen den 20 oktober 2011 gett
Försäkringskassan i uppdrag att bl.a. vidareutveckla metoder och
instrument för bedömning av arbetsförmåga och analysera vilken
betydelse det skulle få att ändra begreppet reguljär arbetsmarknad
till begreppet normalt förekommande arbete. Försäkringskassan
skulle också överväga om det finns andra begrepp än reguljär
arbetsmarknad 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. Den 15 mars 2012 beslutade regeringen
propositionen Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (prop. 2011/12:113).

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
16.
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nr 85
Utgiftsområdena 10, 11 och 12
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:SfU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. S 37).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Mom. 8 om kriterier för prövning av arbetsförmåga*: Den 15 mars
Skr. 2012/13:75
2012 beslutade regeringen propositionen Ett återinförande av
Socialdepartementet
begreppet normalt förekommande arbete (prop. 2011/12:113).
17.

nr 122
Organdonationsfrågor
Mot. 2011/12:So330 m.fl., bet. 2011/12:SoU9
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Organdonationsfrågor*: Regeringen beslutade den 1 mars 2012 om
uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett underlag om organ- och
vävnadsdonation. Uppdraget redovisades i april 2012.
Socialdepartementet har därefter fört en dialog med företrädare
för Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting om
arbetet med att främja tillgången till organ och vävnader för
transplantation. Företrädare för Socialdepartementet har även vid
socialutskottets sammanträde den 31 maj 2012 redogjort för pågående aktiviteter och aktiviteter under övervägande.
Därefter har behovet av en statlig utredning kring donations- och
transplantationsfrågor aktualiserats. Den 28 februari 2013 beslutade
regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en
översyn av vissa donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04,
dir. 2013:25).

18.

nr 123
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
Skr. 2011/12:23, bet. 2011/12:SoU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning:
Den 22 mars 2012 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till
handlingarna.

19.

nr 130
Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg
Skr. 2011/12:34, bet. 2011/12:SoU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg: Den
1 mars 2012 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till
handlingarna.

20.

nr 135
Ändring av viss länsstyrelseverksamhet
Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändring av viss länsstyrelseverksamhet: Den 23 februari 2012
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 76–88).
65

Skr. 2012/13:75
Socialdepartementet

21.

nr 147
Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen
Utskottsinitiativ, bet. 2011/12:SoU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen*: Den 16 maj 2012
gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram vägledning till
kommunerna i syfte att klargöra hur särskilt boende för äldre
personer, för andra grupper än personer med demenssjukdom, bör
organiseras så att vars och ens individuella behov i enlighet med
socialtjänstlagen (2001:453) faktiskt kan tillgodoses.
Socialstyrelsen har avrapporterat uppdraget. Av redovisningen
framgår att Socialstyrelsen avser att ta fram föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer och bemanning i särskilda
boenden för andra personer än dem med demenssjukdom. Socialstyrelsen planerar även att ta fram förskrifter och allmänna råd för
att säkerställa att bemanning är tillräcklig för att tillgodose de
behov som äldre personer, inklusive personer med demenssjukdom,
har av hälso- och sjukvård.
Företrädare för Socialdepartementet har den 29 november 2012
inför socialutskottet redovisat att regeringen genomfört vad
riksdagen tillkännagivit. Regeringen har mot denna bakgrund i
beslut den 21 februari 2013 lagt riksdagsskrivelsen till handlingarna.

22.

nr 159
Några begravningsfrågor
Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om begränsad gravrätt och mom. 3 om övriga lagförslag:
Den 22 mars 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 133–136).

23.

nr 161
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Redogörelse 2011/12:JO1, bet. 2011/12:KU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse och fråga om nya
tillsynsorgan*: Regeringen planerar att under våren 2013 besluta
om kommittédirektiv för att låta utreda frågan om tillsyn inom
socialförsäkringen.

24.
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nr 186
Upphävande av lagen om exploateringssamverkan
Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22
Skrivelsen är slutbehandlad.

Upphävande av lagen om exploateringssamverkan: Den 19 april
Skr. 2012/13:75
2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 180–
Socialdepartementet
187).
25.

nr 189
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport
Skr. 2011/12:52, bet. 2011/12:FiU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
Riksrevisionens granskning av statliga myndigheters tjänsteexport:
Den 24 maj 2012 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till
handlingarna.

26.

nr 190
Alkoholservering på särskilda boenden
Prop. 2011/12:61, bet. 2011/12:SoU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Alkoholservering på särskilda boenden: Den 26 april 2012
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 205).

27.

nr 191
Genomförande av ändringsdirektivet 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel
Prop. 2011/12:74, bet. 2011/12:SoU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Genomförande av ändringsdirektivet 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel: Den 26 april 2012 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 204).

28.

nr 201
Funktionshindersfrågor
Mot. 2011/12:So521 m.fl., bet. 2011/12:SoU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om behovsbedömning vid personlig assistans*: Regeringen
beslutade den 10 maj 2012 att ge Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att ta fram underlag för och bedöma
orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. Uppdraget ska
slutredovisas senast i oktober 2014.
Den 17 december 2012 lämnade ISF delrapporten Utfall av beslut
om statlig assistansersättning (Rapport 2012:18). Av ISF:s
granskning av Försäkringskassans beslut som fattats under perioden
2002–2011 kan man dra följande slutsatser. Från och med 2008
sker en tydlig förändring i Försäkringskassans beslut om
assistansersättning. Avslagsbesluten ökar och antalet beviljandebeslut på nyansökningar minskar påtagligt, inflödet av personer
under 65 år minskar och personer mister i ökad utsträckning sin
assistansersättning vid tvåårsomprövningar. Det sker dock för-
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hållandevis marginellt – 1,5 procent av samtliga mister sin
ersättning. Personer, vars assistansersättning upphör, kan dock
fortsättningsvis vara berättigade till personlig assistans till både
grundläggande och andra personliga behov av kommunen enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS. Genomsnittligt antal timmar fortsätter vidare att
öka, liksom antalet personer över 65 år som har assistans. Antalet
som har assistans ökar under perioden till runt 16 000 personer. ISF
kan inte utan en mer omfattande granskning uttala sig om vad det är
som orsakat förändringarna från 2008. En möjlig förklaring kan
vara att begreppet ”grundläggande behov” stegvis har förtydligats.
Andra tänkbara orsaker är förändring i Försäkringskassans
organisation, som möjliggör bättre styrningsmöjligheter för ökad
enhetlighet i bedömningarna, och ändrade arbetssätt. Ytterligare
faktorer som kan ha påverkat förändringarna kan, enligt ISF, vara
dels att fler personer som inte uppfyller kriterierna för assistansersättning ansökt om sådan, dels att behoven hos brukarna förändrats på grund av utveckling inom de medicinska och hjälpmedelstekniska områdena.
Den 12 februari 2013 har inför socialutskottet en muntlig
redovisning skett av ISF:s delrapport (Rapport 2012:18), en bedömning av slutsatserna och de behov av åtgärder som regeringen
anser behövs för att upprätthålla intentionerna i LSS.
Det fortsatta arbetet inom ramen för ISF:s uppdrag består i att
kartlägga de förändringar som sker under 2012 och 2013, att ta reda
på de faktiska orsakerna till de förändringar som myndigheten
uppmärksammat och att så långt som möjligt undersöka vad
personer som har fått sin ersättning indragen eller ett avslagsbeslut
har fått för samhällsstöd. För detta krävs mer omfattande granskning av personakter m.m. ISF kommer även att kontakta brukarorganisationerna för att inhämta deras synpunkter.
ISF kommer, i enlighet med riksdagens tillkännagivande, att
slutredovisa sitt uppdrag senast i oktober 2014. Därefter kommer
riksdagen att få en redovisning av resultatet och regeringens
bedömning av detta samt de fortsatta åtgärder regeringen bedömer
behöver vidtas för att upprätthålla intentionerna i LSS. Tillkännagivandet torde därefter kunna avslutas.

Skr. 2012/13:75
Socialdepartementet

29.

nr 203
Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete
Prop. 2011/12:113, bet. 2011/12:SfU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete:
Den 10 maj 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 256).

30.
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nr 206
Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för
transplantation
Prop. 2011/12:95, bet. 2011/12:SoU19

Skrivelsen är slutbehandlad.
Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
organ m.m.: Den 16 maj 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 263).
31.
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nr 218
Specialist i allmänmedicin – en yrkeskvalifikation i allmänpraktik
Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Specialist i allmänmedicin – en yrkeskvalifikation i allmänpraktik:
Den 24 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 310–312).

32.

nr 232
Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön
Prop. 2011/12:81, bet. 2011/12:SfU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Arbetsgivares ansvar för sjuklön: Den 31 maj 2012 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 349).

33.

nr 259
Ändrad könstillhörighet
Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om kravet på sterilisering och mom. 2 om lagförslagen i
övrigt: Den 14 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 455–459).

34.

nr 260
Ny ordning för nationella vaccinationsprogram
Prop. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om kriterier för nationella vaccinationsprogram, mom. 2
om rätten att meddela föreskrifter om nationella vaccinationsprogram och mom. 3 om lagförslagen i övrigt: Den 14 juni 2012
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 452–454).

Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
35.

nr 2
Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m.
Prop. 2011/12:152, bet. 2011/12:SfU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg m.m.: Den
20 september 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 599).
36.

nr 3
Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet
och välbefinnande i äldreomsorgen
Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet
och välbefinnande i äldreomsorgen: Den 20 september 2012
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 597, 598).

37.

nr 4
En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
Prop. 2011/12:112, bet. 2011/12:SoU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler:
Den 20 september 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 595).

38.

nr 17
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller
försummelser i samhällsvården
Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller
försummelser i samhällsvården: Den 15 november 2012 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 663–665).

39.

nr 18
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden
under budgetåret 2011
Skr. 2011/12:145, bet. 2012/13:SoU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Fördelning av medel från Allmänna arvsfonden: Den 6 december
2012 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.

40.
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nr 39
Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling – är
styrningen mot klimatmålet effektiv?
Skr. 2011/12:134, bet. 2012/13:FiU7
Skrivelsen är slutbehandlad.

Riksrevisionens granskning av användningen av styrmedlet miljöSkr. 2012/13:75
krav i offentlig upphandling: Den 6 december 2012 beslutade
Socialdepartementet
regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.
41.

nr 43
Höständringsbudget för 2012
Prop. 2012/13:2, bet. 2012/13:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag för arbetet med
sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård, mom. 13 om ändrade
ramar för utgiftsområden och ändrade anslag och mom. 14 om
bemyndigande för anslaget 1:10 Stöd gällande utveckling i
strandnära lägen: Den 29 november 2012 och den 6 december
2012 beslutade regeringen om ändring av regleringsbreven för
budgetåret 2012 avseende Försäkringskassan, Boverket och
Pensionsmyndigheten.

42.

nr 51
Stärkt stöd och skydd för barn och unga
Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om barns och ungas rättigheter, mom. 8 om anmälan av
missförhållanden, mom. 10 om särskilt kvalificerade barnombud,
mom. 14 om samverkansmodeller m.m. i kommunernas kvalitetsarbete, mom. 15 om öppna insatser utan vårdnadshavarens samtycke och mom. 18 om lagförslagen i övrigt samt ett utskottsinitiativ: Den 29 november 2012 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 776–781).

43.

nr 57
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 18 a)–d), e)
(delvis) och mom. 2 om bemyndiganden avseende kreditgarantier
a)–b): Den 6 december 2012, den 13 december 2012, den 18 december 2012 och den 20 december 2012 beslutade regeringen om
regleringsbrev för de anvisade anslagen.

44.

nr 64
Reglering av riksdagens nämnder
Riksdagsstyrelsens framställning 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Reglering av riksdagens nämnder: Den 6 december 2012 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 891 och 892).
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Skr. 2012/13:75
Socialdepartementet

45.

nr 68
Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga
enligt plan- och bygglagen
Prop. 2012/13:28, bet. 2012/13:CU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga
enligt plan- och bygglagen: Den 6 december 2012 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 820).

46.

nr 78
Vissa frågor om underhållsstöd
Prop. 2012/13:16, bet. 2012/13:SfU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslaget: Den 13 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 896).

47.

nr 83
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse i) Fördelning av anslaget inom utgiftsområde 1: Den
13 december 2012 beslutade regeringen om regleringsbrev för det
anvisade anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m.

48.

nr 107
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslaget för 2012 inom utgiftsområde 17: Den
18 december 2012 beslutade regeringen om regleringsbrev för de
anvisade anslagen 9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
och 9:2 Stöd till trossamfund.

49.

nr 114
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Prop. 2012/13.1, bet. 2012/13:SfU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning a)–b), mom. 19 om anslag inom
utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom a)–c) och
mom. 27 om anslag inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn a)–b): Den 18 december 2012 och den 20 december 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 931–
934) och beslutade om regleringsbrev för de anvisade anslagen.
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50.

nr 115
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:SoU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Socialdepartementet

Mom. 1 om anslag m.m. 2013 inom utgiftsområde 9 a)–l): Den
18 december 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 926–930, 935) samt beslutade om regleringsbrev för de anvisade anslagen förutom anslag 8:2 Inspektionen för vård och omsorg. Myndigheten Inspektionen för vård och omsorg kommer att
inrättas per den 1 juni 2013. Under våren 2013 avser regeringen att
fatta beslut om regleringsbrev för myndigheten.
51.

nr 116
Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för
hälso- och sjukvård och socialtjänst
Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för
hälso- och sjukvård och socialtjänst: Den 18 december 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 936–962).

52.

nr 133
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 a) och c),
mom. 5 om bemyndigande för Statens tjänstepensionsverk, mom. 7
om Statens fastighetsverk och mom. 8 om Fortifikationsverket: Den
20 december 2012 beslutade regeringen om regleringsbrev för de
anvisade anslagen.
Mom. 10 om äganderätten till fastigheten Skravelberget 11
(Hallwylska palatset): Ärendet bereds.
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Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

Finansdepartementet
Äldre riksmöten
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), 2010/11:75 (p. Fi 2) och 2011/12:75 (p. Fi
1).
Skrivelsen är 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 förbinda sig att rösta för att genomföra den för förvärvet
erforderliga nyemissionen i Telia AB. Den 9 december 2002
genomfördes sammanslagningen av Telia AB och Sonera Oy. Den
3 maj 2007 avyttrade 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 anslutning till av bolaget beslutat återköpsprogram. Justeringen innebär att staten bibehåller sin andel av
aktiekapitalet på 37,3 procent. Riksdagen beslutade den 16 mars
2011 att återkalla bemyndigandet för regeringen att förändra statens
ägande i Telia AB (bet. 2010/11:NU7, rskr. 2010/11:190). Den 20
december 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
2.
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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),
2010/11:75 (p. Fi 3) och 2011/12:75 (p. Fi 2).

Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

Om avskaffande av reklamskatten*: I budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1 Förslag till statens budget för 2013, finansplan
och skattefrågor avsnitt 6.28) angav regeringen att frågan om
ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten har prövats även i
årets budgetberedning. Regeringen anser, liksom tidigare, att den
resterande reklamskatten bör avskaffas. Regeringen har dock, med
hänsyn till osäkerheten i den ekonomiska situationen, fortsatt att
prioritera skatteändringar som på såväl kort som lång sikt stärker
sysselsättningen före ytterligare sänkning av reklamskatten.
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
3.

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), 2010/11:75 (p. Fi 6) och 2011/12:75 (p.
Fi 4).
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
därefter 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 förslag bedöms därför inte kunna ligga till grund för
lagstiftning. I regeringens skrivelse 2011/12:75 uttalade regeringen
att den ser det som nödvändigt att frågan om tonnageskatt
analyseras i ett bredare perspektiv där även övriga stöd för sjöfarten
beaktas. Den 24 januari 2013 beslutade regeringen att ge en särskild
utredare i uppdrag att utreda frågan om tonnageskatt och andra stöd
för sjöfartsnäringen (dir. 2013:6). Utredaren ska redovisa uppdraget
senast den 15 november 2014.

4.

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), 2010/11:75 (p. Fi 7) och 2011/12:75 (p.
Fi 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om TeliaSonera AB och accessnätet när det gäller
delmoment a)–c): Riksdagen bemyndigade den 20 juni 2007
regeringen att vidta vissa åtgärder i samband med en avyttring av
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statens aktier i TeliaSonera AB. Riksdagen beslutade den 16 mars 2011
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet att återkalla bemyndigandet (bet. 2010/11:NU7, rskr. 2010/11:190). Den
20 december 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i
denna del till handlingarna.
Mom. 3 om SBAB och konkurrensen på bolånemarknaden när det
gäller delmoment a)–d): Riksdagen bemyndigade den 20 juni 2007
regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i Sveriges
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). Den 20 december 2012 beslutade regeringen att
lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna.
Mom. 4 om Nordea Bank AB när det gäller delmoment a)–c):
Regeringen beslutade den 16 juni 2011 att under tiden fram till den
31 augusti 2014 avyttra statens aktier i Nordea Bank AB.
Regeringens avsikt är att helt eller delvis avveckla statens ägande i
Nordea. Försäljningen kommer dock att ske endast om marknadsförutsättningarna bedöms som goda. 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
kostnaden för försäljningen uppgick till 17 154 820 kronor (0,09
procent av transaktionsvärdet). Direkta transaktionskostnader för
finansiell 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
försäljningskostnaderna ska avräknas mot försäljningslikviden.
Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 4 a)–c) och
mom. 8.
Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
5.
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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), 2010/11:75 (p. Fi
20) och 2011/12:75 (p. Fi 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Mom. 1 om statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning:
Regeringen bemyndigade den 14 juli 2011 statsrådet Norman eller
den han sätter i sitt ställe att underteckna aktieägaravtal med övriga
aktieägare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning. Aktieägaravtalet
undertecknades den 15 juli 2011. På extra bolagsstämma den 4
oktober 2011 beslutades att inleda en process för försäljning av
delar av bolagets stationsnät. På en extra bolagsstämma den 27
januari 2012 beslutades om ägaranvisning till Aktiebolaget Svensk
Bilprovning avseende dess agerande under försäljningsprocessen av
delar av stationsnätet samt fastighetsbeståndet. Denna ägaranvisning ersatte den som lämnades på extra bolagsstämma den 4
oktober 2011. I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1
utgiftsområde 22 s. 54) upprepas att staten tillsammans med övriga
ägare i Aktiebolaget Svensk Bilprovning har uppdragit åt bolaget att
avyttra delar av bolagets stationsnät. Den 8 juli 2012 meddelade
bolaget att avtal tecknats med Opus Group om att sälja delar av
stationsnätet. Försäljningen gällde den nordöstra gruppen som i
huvudsak består av stationer i Mälardalen och norra Sverige.
Köpeskillingen uppgick till cirka 375 miljoner kronor för
stationsnätet, som består av personal, besiktningsutrustning och
hyreskontrakt. Den 5 november 2012 meddelades att affären med
Opus Group slutförts. Bilprovningen tillkännagav den 5 november
2012 att avtal tecknats med Söderport Fastigheter gällande
försäljning av fastighetsbeståndet. Förvärvet av fastigheterna
gjordes till ett underliggande fastighetsvärde om 470 miljoner
kronor. Försäljningen omfattade 142 kommersiella fastigheter i hela
Sverige som i dag används för fordonsbesiktningsverksamhet.
Söderport Fastigheter tillträdde i slutet av december. Processen med
att avyttra det sydvästra stationsnätet fortskrider. Ärendet bereds
vidare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1.
6.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

nr 220
Nyemission i SAS AB (publ)
Prop. 2009/10:121, bet. 2009/10:FiU35
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 29) och 2011/12:75 (p.
Fi 16).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om svenska statens fortsatta ägande i SAS när det gäller
delmoment a)–c): Regeringen har tillsammans med företrädare för
övriga huvudägare under år 2012 försökt att både få till stånd en
strukturaffär och att sälja aktierna. Huvudägarna lyckades dock inte
hitta någon aktör som kunde erbjuda en långsiktigt hållbar lösning
för SAS och som var villig att förvärva bolaget i befintligt skick
med befintliga avtal. Riksdagen beslutade den 11 december 2012 att
medge regeringen att besluta om en låneram i Riksgäldskontoret för
SAS-koncernen för 2012–2015 till marknadsmässiga villkor och till
ett belopp om högst 749 miljoner kronor (prop. 2012/13:46, bet.
2012/13:NU10, rskr. 2012/13:102). Regeringens ambition är fortsatt
att hitta en annan ägare till SAS men som ansvarsfull ägare är
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regeringen under en begränsad tid beredd att skapa förutsättningar så att
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet SAS kan vidta de genomgripande förändringar som den beslutade
affärsplanen innebär. Den beslutade affärsplanen gör SAS mer attraktivt
för en potentiell köpare, och ökar därmed möjligheterna för svenska
staten att minska ägandet i SAS. Ärendet bereds vidare.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3 a)–c).
7.

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) och 2011/12:75 (p.
Fi 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om utredningsbehov med anledning av finanskrisen*: Regeringen
beslutade den 3 februari 2011 att tillsätta en utredning som ska göra
en översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser (dir.
2011:6). Kommittén har tagit namnet Finanskriskommittén. Den 19
juli 2012 beslutade regeringen att utredningstiden skulle förlängas
(dir. 2012:81). Finanskriskommittén överlämnade den 23 januari
2013 delbetänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser
(SOU 2013:6). Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 31
maj 2013.

8.

nr 348
Vårtilläggsbudget för 2010
Prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 52) och 2011/12:75
(p. Fi 19).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 16 om kompletterande planeringsram för investeringar i
vissa väg- och järnvägsprojekt: Med hänvisning till riksdagens
beslut med anledning av propositionen Investeringar för ett starkt
och hållbart transportsystem (prop. 2012/13:25, bet. 2012/13:TU2,
rskr. 2012/13:118), gav regeringen den 20 december 2012
Trafikverket och länsplaneupprättarna i uppdrag att ta fram förslag
till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur. I uppdraget ingår den planeringsram
som riksdagen beslutade om 2010 som förutsättning för uppdragets
genomförande. Den 7 februari 2013 beslutade regeringen därför att
lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna.

9.
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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) och 2011/12:75 (p.
Fi 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Mom. 2 om överföring av ersättningsmark när det gäller delmoment b), c) och d): Riksdagen har bemyndigat regeringen att till
staten överföra fastigheter som ägs av ett bolag som staten förvärvat
genom utdelning av aktier. På årsstämman i Sveaskog AB den 28
april 2011 beslutades om utdelning till staten av bolaget
Ersättningsmark i Sverige AB. Bolaget innehöll 100 000 hektar
produktiv skogsmark. Utdelningen verkställdes den 29 april 2011. I
december 2012 förvärvade Naturvårdsverket 100 000 ha produktiv
skogsmark från Ersättningsmark i Sverige AB. Naturvårdsverket
ska använda marken för att byta in värdefull skogsmark till
Naturreservat.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 b), c) och d).

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
10.

nr 57
Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 79) och 2011/12:75 (p.
Fi 21).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om täckningsbeloppets utformning*: Under året fortsatte
förhandlingarna om det förslag som kommissionen i juli 2010
presenterade angående ett omarbetat insättningsgarantidirektiv (se
faktapromemoria 2009/10:FPM121). Regeringen har i förhandlingarna framfört som svensk ståndpunkt att det bör ges möjligheter
att underlätta genomförandet av direktivet utanför euroområdet
speciellt när det gäller möjligheten att formulera täckningsbeloppet
i annan valuta än euron. Förhandlingarna är ännu inte avslutade.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.

11.

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) och 2011/12:75 (p.
Fi 22).
Skrivelsen är 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 har i dessa
delar behandlats i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten
2011 (skr. 2011/12:101 avsnitt 2).
Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2011, c) statsbudgetens övriga utgifter: Den
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27 januari 2011 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret
för 2011 till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma
dag beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del
till handlingarna. Skrivelsen har i övrigt i dessa delar behandlats i
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2011 (skr.
2011/12:101 avsnitt 2).
12.

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) och 2011/12:75 (p.
Fi 25).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivelsen
har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1 utgiftsområde 26).

13.

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) och 2011/12:75 (p.
Fi 26).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för 2011:
Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för
2013 (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 27).

14.

nr 154
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter
Framst. 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 27).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar
av myndigheter*: Riksrevisionen har granskat effekterna av
sammanslagningarna av Skatteverket m.fl. myndigheter under
2004–2005 till s.k. enmyndigheter (Från många till en –
sammanslagningar av myndigheter 2010:3). Enligt Riksrevisionen
har enmyndighetsreformerna skapat bättre förutsättningar för
rättslig styrning och fördelning av resurser och lett till minskade
variationer i handläggningstider vid Skatteverket. Regeringen anser
att rapporten, i de delar den berör Skatteverket, är slutbehandlad.
Den 23 augusti 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna i de delar som avser Skatteverket.

15.
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nr 165
Kommunala och regionala frågor

Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:KU24
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 29).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

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 skulle
Statskontoret undersöka skälen för detta. Statskontoret skulle vidare
undersöka hur reglerna i kommunallagen om verkställighet av icke
lagakraftvunna beslut tillämpats vid beslut som senare upphävts av
domstol. Statskontoret redovisade sitt uppdrag den 15 februari
2012. Den 11 oktober 2012 beslutade regeringen kommittédirektiv
En kommunallag för framtiden (dir. 2012:105). I uppdraget ingår
bl.a. att bedöma om bestämmelserna i fråga om verkställighet och
rättelse av kommunala beslut behöver ändras samt om det finns
skäl att införa sanktioner vid utebliven rättelse av upphävda beslut.
Utredaren ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2015.
Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
16.

nr 167
Riksrevisionens styrelses framställning om statens betalningar
Framst. 2010/11:RRS5, bet. 2010/11:FiU22
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 30).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om redovisning till riksdagen*: Regeringen har redovisat
vidtagna åtgärder med anledning av granskningsrapporten i
regeringens skrivelse Stärkt säkerhet i statens betalningar (skr.
2011/12:91). Regeringen avser att i kommande budgetpropositioner
lämna en övergripande redovisning av ytterligare åtgärder som
vidtagits för att förbättra säkerheten i statens betalningar. Av
skrivelsen framgår även att en proposition om stärkt krisberedskap i
det centrala betalningssystemet planeras. Granskningsrapporten är
slutbehandlad.

17.

nr 177
En reformerad budgetlag
Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 32).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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 avses ske i budgetpropositionen för 2014.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3–6.

18.

nr 183
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Allmänna motioner om punktskatter
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet Bet. 2010/11:SkU21
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 33).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om Europadiesel*: Regeringen angav i 2011 års
ekonomiska vårproposition (prop. 2010/11:100) sin avsikt att ge
berörda myndigheter i uppdrag att utreda i vilken utsträckning
skatteskillnaden mellan diesel miljöklass 1 och miljöklass 3 (i
vilken Europadiesel ingår) kan minskas under mandatperioden. Den
22 juni 2011 beslutade regeringen att uppdra åt Trafikverket att
belysa skillnaderna i hälso- och miljöpåverkan av att använda diesel
av miljöklass 1 och miljöklass 3. I uppdraget ingick att utifrån
genomförd samhällsekonomisk analys ge förslag på lämplig
skatteskillnad mellan miljöklass 1 och miljöklass 3 och hur denna
skatteskillnad kan förändras över tiden fram till 2020. I denna del
ingick också att bedöma hur marknadsandelarna för de två
dieselkvaliteterna kan komma att ändras på grund av förändrade
skatteskillnader. Uppdraget redovisades den 31 oktober 2012.
Promemorian remitterades av Finansdepartementet den 8 januari
2013. Remissvaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast
den 15 mars 2013.
19.

82

nr 190
Statliga företag
Skr. 2009/10:140, bet. 2010/11:NU7
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten
Norden AB och Telia Sonera AB när det gäller delmoment a)–c)*:
Riksdagen har tillkännagett 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 övriga verksamhet. Regeringen återkom till
riksdagen med en redogörelse i budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1 utgiftsområde 24 avsnitt 3.6.1). Regeringen uttalade bl.a.
att TeliaSonera har separerat sin nätverksamhet från övrig verksamhet genom bildandet av Skanova. Om Post- och telestyrelsen
(PTS) bedömer det som otillräckligt för en långsiktigt hållbar
konkurrens på marknaden kan myndigheten ändå besluta om en
funktionell separation av TeliaSoneras nätverksamhet i enlighet
med lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Regeringens
bedömning är att en strukturell separation av det kopparbaserade
accessnätet är en långtgående åtgärd som inte synbarligen medför
några positiva effekter på marknaden. Andra aktörers tillträde till
accessnätet omhändertas genom regleringen och den kontroll PTS
utför. Därutöver bedömer regeringen att en strukturell separation av
kopparnätet inte nödvändigtvis skulle bidra till att upprätthålla
nuvarande och framtida behov av nätkapacitet i glesbygden.
Riksdagen har i övrigt återtagit försäljningsbemyndiganden för

SBAB, Posten Norden AB och TeliaSonera AB. Den 20 december
2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del
till handlingarna.
Mom. 5 om statens ägande av Vattenfall AB*: Riksdagen har
tillkännagett som sin mening att Vattenfall AB ska förbli ett helägt
statligt bolag. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 12 om skrivelsen om företag med statligt ägande: Den 20
december 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i
denna del till handlingarna.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 5.
20.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

nr 319
Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Prop. 2010/11:100, bet. 2010/11:FiU20
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 55).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om utvärdering av jobbskatteavdraget*: Regeringen har
redovisat utvärdering av jobbskatteavdraget i 2012 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2011/12:100 s. 53–55 och bilaga 5). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
21.

nr 32
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 65).
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 när det gäller 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, c) övriga utgifter på statens budget:
Den 26 januari 2012 översände Regeringskansliet skrivelsen
avseende beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2012
till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma 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 2012.
Mom. 3 om fördelning av utgifter 2013, 2014 och 2015:
Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för
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2013 (prop. 2012/13:1 Förslag till statens budget för 2013, finansplan
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet och skattefrågor avsnitt 8).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 a), c), d)
när det gäller delmoment a), mom. 2 e) och mom. 7.
22.

nr 56
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 70).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om insyn i kungliga hovstaten*: Ärendet bereds inom
Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.

23.

nr 76
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 75).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 7 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Den 29
mars 2012 bemyndigades statsrådet Peter Norman av regeringen att
företräda staten på AB Svenska Spels bolagsstämma. Vid
bolagsstämman den 24 april 2012 beslutades om disposition av AB
Svenska Spels vinst.

24.

nr 102
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 77).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om Preaktio AB: Riksdagen har bemyndigat regeringen att
avveckla Preaktio AB genom likvidation. Under huvuddelen av
2012 har bolaget förvaltats av utsedd likvidator med uppgift att
genomföra en avveckling av bolaget genom en frivillig likvidation.
På en extra bolagsstämma den 15 februari 2013 lades
slutredovisningen fram. Bolaget är därmed likviderat.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv, d)
bemyndigande om kapitaltillskott till Ersättningsmark i Sverige AB:
Riksdagen har bemyndigat regeringen att under 2012 besluta om
kapitaltillskott på högst 1 000 000 000 kronor till Ersättningsmark i
Sverige AB. Regeringen beslutade den 29 november 2012 att ett
villkorat kapitaltillskott om 1 000 000 000 kronor skulle utbetalas
till Ersättningsmark i Sverige AB från anslag 1:19 Kapitalinsatser i
statliga bolag. Tillskottet var bolaget tillhanda den 30 november
2012.

25.
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nr 104
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU2
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 78).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och resultat för utgiftsområde 2*: Regeringen
avser att överlämna en resultatskrivelse under 2014.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1.
26.

nr 110
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 81).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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.

27.

nr 116
Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut
Prop. 2011/12:40, bet. 2011/12:FiU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 februari 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 44).

28.

nr 117
Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser
finansiell stabilitet
Skr. 2010/11:161, bet. 2011/12:FiU15
Skrivelsen är slutbehandlad.

för

Den 20 juni 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
29.

nr 134
Vissa fastighetstaxeringsfrågor
Prop. 2011/12:41, bet. 2011/12:SkU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 23 februari 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 89 och 90).

30.

nr 138
Riksrevisionens rapport 2011:10 Biodrivmedel för bättre klimat –
Hur används skattebefrielsen?
Skr. 2010/11:162, bet. 2011/12:SkU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 13 september 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet skrivelse till handlingarna.
31.

nr 163
Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring
Bet. 2011/12:SkU17
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om F-skatt*: Regeringen har den 14 februari 2013 gett
Skatteverket ett uppdrag att utvärdera effekterna av den förändring i
näringsbegreppet som infördes i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen
genom SFS 2008:1316, med verkan från den 1 januari 2009.
Utvärderingen ska särskilt avse vilka effekter förändringen har fått
på skatteuppbörden och skattefelet. I uppdraget ingår vidare att
effekterna på arbetsmarknaden och arbetstagarnas ställning ska
belysas. Dessutom ska förändringens inverkan på företagandets
villkor analyseras. Till stöd för utvärderingen i dessa delar, ska
verket inhämta och tillvarata den kunskap och de erfarenheter som
finns hos Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser (Tillväxtanalys), Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.

32.

nr 169
Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift
Prop. 2011/12:43, bet. 2011/12:SkU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 maj 2012 beslutade regeringen om meddelande till
Europeiska kommissionen om godkännande av protokollet om
ändring av avtalet om uttag av vägavgift för tunga fordon som
använder vissa vägar. Den 31 maj 2012 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 410).

33.
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nr 170
Allmänna motioner om inkomstskatter
Bet. 2011/12:SkU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om HUS-avdrag*: Riksdagen har tillkännagett som sin
mening att det finns skäl att ompröva det tidigare ställningstagandet
att husavdrag ska medges för arbeten utförda utomlands. Vid
införandet av husavdraget gjorde regeringen bedömningen att en
skattereduktion som endast omfattar tjänster som utförs i Sverige
med största sannolikhet strider mot EU:s regler om fri rörlighet
(prop. 2006/07:94 s. 38). Den närmare innebörden av EU:s regler
om fri rörlighet framgår av EU-domstolens praxis. Av domstolens
praxis följer bl.a. att den gemenskapsrättsliga principen om
likabehandling innebär att en i t.ex. Sverige begränsat skattskyldig
person som får huvuddelen av sina inkomster från verksamhet i
Sverige samt vars personliga förhållanden och familjesituation inte

kan beaktas i bosättningsstaten, vid beskattningen i Sverige ska få
tillgång till samma avdrag avseende personliga förhållanden som en
person bosatt i Sverige (se bl.a. C-279/93 Schumacker, C-169/03
Wallentin, C-182/06 Lakebrink samt C-527/06 Renneberg). EUdomstolen har vidare funnit att det strider mot den fria rörligheten
för kapital att inte medge en obegränsat skattskyldig person avdrag
hänförligt till fast egendom på grund av att den inte är belägen inom
landets gränser (se bl.a. C-35/08 Busley och Fernandez). Finland
har från och med den 1 januari 2013 ändrat sin lagstiftning så att
hushållsavdrag kan beviljas även när arbetet har utförts i en annan
stat inom EES. Detta efter att Europeiska kommissionen
uppmärksammat Finland på att den finska lagstiftningen i fråga om
hushållsavdrag begränsade den fria rörligheten för arbetstagare.
Även Tyskland har ändrat sin lagstiftning så att skattelättnader för
hushållstjänster numera kan beviljas för arbeten utförda i en annan
stat inom EES. I Frankrike kan begränsat skattskyldiga som är
bosatta i en annan stat inom EES under vissa förutsättningar få
tillgång till samma skattemässiga förmåner som personer bosatta i
Frankrike. Regeringen gör mot denna bakgrund bedömningen att en
begränsning av husavdraget till arbeten utförda inom landets
gränser skulle strida mot EU:s regler om fri rörlighet. Regeringen
avser därför att lägga skrivelsen i denna del till handlingarna.
Mom. 16 om Öresundsavtalet, reservation 15*: För närvarande
genomförs en ekonomisk utvärdering av det särskilda avtal mellan
Sverige och Danmark från 2003 som reglerar kompensationen för
förlorade skatteintäkter för personer som arbetspendlar mellan
länderna, den s.k. utjämningsordningen, av Finansdepartementet
och danska Skatteministeriet. Först när utvärderingen är klar, vilket
den beräknas vara under 2013, kan ställning tas till om det
utjämningsbelopp som överförs från Danmark till Sverige till sin
storlek är tillräckligt för att möjliggöra kompensation för de
kostnader för hemkommunerna som pendlarna medför.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 10 och mom. 16.
34.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

nr 173
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att
motverka bidragsbrott
Skr. 2011/12:30, bet. 2011/12:SfU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 april 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

35.

nr 181
Riksbankens förvaltning 2011
Bet. 2011/12:FiU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Finansdepartementet har endast fått skrivelsen för kännedom och
har inget att redovisa i detta ärende. Skrivelsen har lagts till
handlingarna.
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Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet 36. nr 184
Europeiskt tillsynssamarbete på finansmarknadsområdet
Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 april 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 189–198).
37.

nr 188
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Prop. 2011/12:78, bet. 2011/12:SkU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 april 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 234). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Schweiz
om att protokollet godkänts.

38.

nr 207
Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m.
Prop. 2011/12:94, bet. 2011/12:SkU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 342 och 343).

39.

nr 208
Överklagande av vitesföreläggande i fastighetstaxeringen och
genomförande av direktiv på skatteområdet
Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 269–272).

40.

nr 209
Utlåning till Irland
Prop. 2011/12:119, bet. 2011/12:FiU41
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 maj 2012 beslutade regeringen ratifikation av avtal om lån
till Irland.

41.

nr 210
Offentlig upphandling från eget företag
Prop. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 389–392).
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42. nr 237
Samordningsförbunds rätt till ersättning för viss mervärdesskatt
Prop. 2011/12:132, bet. 2011/12:FiU46
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

Den 7 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 385–387). Samma dag beslutade regeringen förordning om
ändring i förordningen (2005:811) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting (SFS 388).
43.

nr 239
Nya regler om prospekt
Prop. 2011/12:129, bet. 2011/12:FiU49
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 378 och 380–382).

44.

nr 250
Geografisk utvidgning av verksamhetsområdet för Europiska utvecklingsbanken till södra och östra Medelhavsregionen
Prop. 2011/12:64, bet. 2011/12:FiU39
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2012 beslutade regeringen att godkänna de ändringar i
överenskommelsen om upprättandet av Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) som möjliggör en utvidgning av EBRD:s verksamhetsområde. EBRD meddelades beslutet den 29 juni 2012.

45.

nr 251
Stärkt säkerhet i statens betalningar
Skr. 2011/12:91, bet. 2011/12:FiU43
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen har behandlats i budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1 utgiftsområde 2 avsnitt 10).

46.

nr 252
Riksrevisionens rapport om Stabilitetsfonden
Skr. 2011/12:71, bet. 2011/12:FiU44
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 januari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

47.

nr 273
Indelning i utgiftsområden
Prop. 2011/12:100, bet. 2011/12:KU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om indelning i utgiftsområden: Den 13 september 2012
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet beslutade regeringen budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1
Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor avsnitt
8.1.1) i enlighet med de av riksdagen godkända ändringarna på och
indelning av utgiftsområdena.
Mom. 2 om ändringar i riksdagsordningens tilläggsbestämmelser: Den 20 juni 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 468).
48.
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nr 282
Vårändringsbudget för 2012
Prop. 2011/12:99, bet. 2011/12:FiU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om användningen av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet:
Den 28 juni 2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2012 avseende anslag 1:1.
Mom. 2 om bemyndigande för anslaget 4:5 Stimulansbidrag och
åtgärder inom äldrepolitiken: Den 20 juni 2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag
4:5.
Mom. 3 om bemyndigande för anslaget 6:2 Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap: Forskning: Den 20 juni 2012
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012
avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.
Mom. 4 om användningen av anslaget 1:5 Utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet: Den 25 oktober
2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret
2012 avseende Statens skolverk.
Mom. 5 om bemyndigande för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet:
Forskning och forskningsinformation: Den 20 juni 2012 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Vetenskapsrådet.
Mom. 6 om avveckling av Statens bostadskreditnämnd och
användningen av anslaget 1:1 Statens Bostadskreditnämnd: Den 20
juni 2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Statens bostadskreditnämnd respektive
Boverket.
Mom. 7 om bemyndigande att förvärva och senare avyttra aktier
i Miljömärkning Sverige AB samt användningen av anslaget 3:6
Bidrag till miljömärkning av produkter: Den 8 november 2012
beslutade regeringen att bemyndiga statsrådet Birgitta Ohlsson eller
den hon sätter i sitt ställe att underteckna aktieöverlåtelseavtal
avseende Miljömärkning Sverige AB. Aktieöverlåtelseavtal
undertecknades den 23 november 2012. Den 6 september samt den
13 december 2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2012 avseende utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik anslag 3:6
Bidrag till miljömärkning av produkter. Frågan om senare avyttring
av aktier i Miljömärkning Sverige AB kommer att prövas i samband
med en bolagsgenomgång.

Mom. 8 om bemyndigande för anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder: Den 20 juni 2012 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen 1:1 och 33:6
(2006) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Mom. 9 om bemyndigande för anslaget 1:3 Åtgärder för
värdefull natur: Den 28 juni 2012 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för 2012 avseende anslaget 1:3 Åtgärder för
värdefull natur under utgiftsområde 20.
Mom. 10 om bemyndigande för anslaget 1:4 om Sanering och
återställning av förorenade områden: Den 28 juni 2012 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för 2012 avseende anslaget
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden under
utgiftsområde 20.
Mom. 11 om bemyndigande för anslaget 1:15 Hållbara städer:
Den 28 juni 2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2012 avseende anslag 1:15 Hållbara städer under
utgiftsområde 20.
Mom. 12 om användningen av anslaget 1:17 Havs- och
vattenmyndigheten: Den 28 juni 2012 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Havs- och
vattenmyndigheten.
Mom. 13 om bemyndigande för anslaget 1:1 Väghållning och
mom. 14 om bemyndigande för anslaget 1:2 Banhållning: Den 13
september 2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Mom. 15 om användning av anslaget 1:2 Banhållning: Den 20
juni 2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Mom. 16 om avveckling av affärsverket Statens järnvägar: Den 6
september 2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Statens järnvägar inom utgiftsområde 22
Kommunikationer. Den 29 november 2012 beslutade regeringen
förordning om upphävande av förordningen (2007:1029) med
instruktion för Statens järnvägar (SFS 789).
Mom. 17 om bemyndigande för anslaget 2:5 Driftsäker och
tillgänglig elektronisk kommunikation: Den 20 juni 2012 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 18 om användningen av anslaget 1:6 Djurhälsovård och
djurskyddsfrämjande åtgärder och mom. 19 om bemyndigande för
anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter: Den 20 juni 2012 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens jordbruksverk.
Mom. 20 om överlåtelse av statens aktier i Innovationsbron AB:
Den 13 december 2012 beslutade regeringen att överlåta statens
aktier i Innovationsbron AB vederlagsfritt, genom ett ovillkorat
aktieägartillskott, till Almi Företagspartner AB per den 2 januari
2013. Överlåtelsen slutfördes den 2 januari 2013.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet
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Mom. 21 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag:
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet Regeringen har beslutat ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012
enligt specifikation nedan.
Utgiftsområde
Anslag
1

Rikets styrelse

4:1
5:1

Regeringskansliet m.m.
Länsstyrelserna m.m.

2

Samhällsekonomi och
finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden

6

Försvar och samhällets
krisberedskap

2:3
3:1

Ersättning för räddningstjänst m.m.
Strålsäkerhetsmyndigheten

7

Internationellt bistånd

1:1
1:2
2:1

Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida)
Reformsamarbete i Östeuropa

8

Migration

1:5

Kostnader vid domstolsprövning i
utlänningsärenden
Offentligt biträde i utlänningslagen
Utresor för avvisade och utvisade

1:6
1:7
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Dag för regeringens beslut
(avser 2012)

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

15

Studiestöd

1:2
1:3

Studiemedel m.m.
Studiemedelsräntor m.m.

16

Utbildning och
universitetsforskning

20 och 28 juni
20 juni

20 juni

20 juni
28 juni

28 juni
28 juni
28 juni

28 juni
28 juni
28 juni

20 juni

20 juni

1 november
1 november

1:1
1:5
1:15
2:55

Statens skolverk
Utveckling av skolväsendet och annan
pedagogisk verksamhet
Statligt stöd till vuxenutbildning
Högskolan Väst: Grundutbildning

17

Kultur, medier, trossamfund och
fritid

12:1
13:6
14:1

Ungdomsstyrelsen
Insatser för den ideella sektorn
Bidrag till folkbildningen

19

Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

20

Allmän miljö- och naturvård

1:7
1:14

Internationellt miljösamarbete
Internationellt miljö- och
kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

24

Näringsliv

1:5
1:12

Näringslivsutveckling m.m.
Bolagsverket: Finansiering av
likvidatorer

49.

25 oktober
25 oktober

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

5 juli
25 oktober

28 juni
28 juni
28 juni

20 juni

28 juni
28 juni

28 juni
28 juni

nr 283
Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011
Bet. 2011/12:FiU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen har behandlats i budgetpropositionen för 2013 (prop.
2012/13:1 utgiftsområde 2 avsnitt 10).

50.

nr 285
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011
Skr. 2011/12:102, bet. 2011/12:FiU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 23 augusti 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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51. nr 286
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2007–2011
Skr. 2011/12:104, bet. 2011/12:FiU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens riktlinjebeslut för statsskuldsförvaltningen,
mom. 2 om utvärdering av Riksgäldskontorets strategiska och
operativa beslut och mom. 3 om regeringens skrivelse
2011/12:104: Skrivelsen har behandlats i budgetpropositionen för
2013 (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 2 avsnitt 10).
52.

nr 292
Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Prop. 2011/12:100, skr. 2011/12:148, bet. 2011/12:FiU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken och mom. 2 om Riksrevisionens rapport om
tillämpningen av det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2012: Skrivelsen har behandlats i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 Förslag till statens budget
för 2013, finansplan och skattefrågor).

53.

nr 293
Årsredovisning för staten
Skr. 2011/12:101, bet. 2011/12:FiU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 23 augusti 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

54.

nr 295
Redovisning av skatteutgifter 2012
Skr. 2011/12:136, bet. 2011/12:SkU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
55.

nr 5
Vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet
Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 november 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 676–682 och 775).
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56.

nr 6
Överklagande av Tullverkets vitesförelägganden
Prop. 2011/12:153, bet. 2012/13:SkU3
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

Den 1 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 640).
57.

nr 11
Bättre tillgång till kommunala föreskrifter
Prop. 2011/12:149, bet. 2012/13:KU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 647).

58.

nr 12
Skatteavtal mellan Sverige och Mauritius
Prop. 2011/12:168, bet. 2012/13:SkU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 638). Samma dag beslutade regeringen att underrätta
Mauritius om att avtalet godkänts.

59.

nr 13
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Barbados
Prop. 2011/12:169, bet. 2012/13:SkU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 646). Samma dag beslutade regeringen att underrätta
Barbados om att protokollet godkänts.

60.

nr 15
Rättelser i lagen om investeringsfonder
Bet. 2012/13:FiU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 645).

61.

nr 22
Lag om att vissa äldre sedlar ska upphöra som lagliga betalningsmedel
Riksbankens framställning 2011/12:RB3, bet. 2012/13:FiU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 674).
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62. nr 25
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet Blankning
Prop. 2011/12:175, bet. 2012/13:FiU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 november 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 735 och 736).
63.

nr 37
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken, mom. 2 om utgiftsramar, utgiftstak och beräkning
av inkomsterna på statens budget 2013, a) utgiftstak för staten, e)
beräkning
av
inkomsterna
på
statens
budget,
f)
ålderspensionssystemets utgifter och mom. 7 om bemyndigande för
ramanslag: Skrivelsen kommer i dessa delar att behandlas i
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2013.
Mom. 2 om utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av
inkomsterna på statens budget 2013, b) utgiftsramar för 2013 per
utgiftsområde: Den 17 januari 2013 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna.
Mom. 2 om utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av
inkomsterna på statens budget 2013, c) övriga utgifter på statens
budget: Den 17 januari 2013 översände Regeringskansliet
skrivelsen avseende beräkningen av Riksgäldskontorets
nettoutlåning för 2013 till Riksgäldskontoret för kännedom och
beaktande. Samma 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 2013.
Mom. 2 om utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av
inkomsterna på statens budget 2013, d) ändringar i skatte- och
avgiftsregler: Den 22 och 29 november 2012 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 743, 755–761 och 769 respektive
SFS 796–798).
Mom. 3 om preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområden
2014, 2015 och 2016: Skrivelsen kommer i denna del att behandlas
i budgetpropositionen för 2014.
Mom. 4 om bemyndigande om upplåning: Den 20 december
2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende Riksgäldskontoret.
Mom. 5 om lån för myndigheternas investeringar i
anläggningstillgångar
och
mom. 6
om
myndigheternas
räntekontokrediter: Den 17 januari 2013 översände Regeringskansliet skrivelsen i dessa delar till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse i dessa delar till handlingarna.
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Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 a), c),
e), f), mom. 3 och mom. 7.
64.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

nr 38
Ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
Bet. 2012/13:SkU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 798).

65.

nr 40
Höständringsbudget för 2012
Prop. 2012/13:2, bet. 2012/13:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 13 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade
anslag: Den 29 november 2012 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Skatteverket och
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslagen
1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25. Den 6 december 2012
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012
avseende Riksgäldskontoret.

66.

nr 50
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden,
Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011
Skr. 2011/12:154, bet. 2010/13:UU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 januari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

67.

nr 58
Kommunala resultatutjämningsreserver
Prop. 2011/12:172, bet. 2012/13:FiU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 799 och 800).

68.

nr 65
Reglering av riksdagens nämnder
Riksdagsstyrelsens framställning 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 892).
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69. nr 70
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på
investeringssparkonto
Prop. 2012/13:24, bet. 2012/13:SkU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 830).
70.

nr 71
Kontroll av postförsändelser
Skr. 2012/13:8, bet. 2012/13:SkU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 januari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

71.

nr 72
Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar
Prop. 2012/13:13, bet. 2012/13:SkU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 851).

72.

nr 73
Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013–2018
Prop. 2012/13:11, bet. 2012/13:SkU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 852).

73.

nr 74
Beskattning av tillsatser i motorbränsle
Prop. 2012/13:27, bet. 2012/13:SkU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 836 och 837).

74.

nr 75
Skattereduktion för läxhjälp
Prop. 2012/13:14, bet. 2012/13:SkU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 829).
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75.

nr 76
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt
samarbete i fråga om beskattning
Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

Den 6 december 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 843–845 och 847).
76.

nr 79
Vissa internationella socialavgiftsfrågor
Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 831–835).

77.

nr 80
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, i) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 13
december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2013 avseende Kungliga hov- och slottsstaten.

78.

nr 89
Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter
Skr. 2011/12:150, bet. 2012/13:SkU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 januari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

79.

nr 90
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:SkU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, a) anslag
under utgiftsområdet: Den 13 december 2012 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Skatteverket,
Tullverket och Kronofogdemyndigheten.

80.

nr 96
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011
Skr. 2011/12:130, bet. 2012/13:FiU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 20 december 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet skrivelse till handlingarna.
81.

nr 97
Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med
finansiell stabilitet 2005–2010
2011/12:RFR5, bet. 2012/13:FiU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Finansdepartementet har endast fått skrivelsen för kännedom och
har inget att redovisa i detta ärende. Skrivelsen har lagts till handlingarna.

82.

nr 102
Låneram för SAS-koncernen
Prop. 2012/13:46, bet. 2012/13:NU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 december 2012 beslutade regeringen att underteckna avtal
om en kreditfacilitet för SAS-koncernen. Regeringen bemyndigade
statsrådet Enström, eller den hon sätter i sitt ställe, att underteckna
ovan nämnda avtal och samtliga dokument som krävs för ingående
av avtalet. Vidare beslutade regeringen att ge Riksgäldskontoret i
uppdrag att företräda staten i förhållande till samtliga parter i
avtalen om kreditfaciliteten för SAS-koncernen och att handlägga
statens del av kreditfaciliteten. I uppdraget ingår att vidta samtliga
åtgärder som krävs med anledning av handläggningen. Väsentliga
ändringar i avtalen får endast ske efter samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet).

83.

nr 103
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om Vectura Consulting AB: Ärendet bereds inom
Regeringskansliet.
Mom. 3 om Aktiebolaget Bostadsgaranti och Lernia AB: Ärendet
bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 4 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv, j)
anslagen inom utgiftsområde 24 Näringsliv: Den 20 december 2012
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende
anslag 1:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och
drift av kanalen, regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende
anslag 1:18 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m. och regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende anslag 1:19 Kapitalinsatser i statliga bolag.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och 3.
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84.

nr 110
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet

Mom. 1 om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 17: Den 20
december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2013 avseende Lotteriinspektionen.
Mom. 9 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Ärendet
bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 9.
85.

nr 132
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och resultat för utgiftsområde 2: Den 20 december
2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende Finansinspektionen.
Mom. 2 om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2: Den 20
december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2013 avseende Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet,
Ekonomistyrningsverket, Bokföringsnämnden, Kammarkollegiet,
Statistiska centralbyrån, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret,
anslag 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter och anslag 1:16
Finansmarknadsforskning. Samma dag beslutade regeringen om
Sveriges medverkan i kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (EIB).
Mom. 3 om bemyndigande för Kammarkollegiet: Den 20
december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2013 avseende Kammarkollegiet.
Mom. 4 om bemyndigande för att överta Statens järnvägars
obligationsportfölj: Den 20 december 2012 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Riksgäldskontoret.
Mom. 9 om Sjunde AP-fonden: Den 20 december 2012 beslutade
regeringen beviljande av räntekonto med kredit och låneram i
Riksgäldskontoret för Sjunde AP-fonden.

86.

nr 135
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner: Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget 1:1, 1:2 och 1:3 och
48:2 (2006) inom utgiftsområde 25.
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87. nr 136
Skr. 2012/13:75
Finansdepartementet Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m.: Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2013 avseende anslaget 1:2 inom utgiftsområde 26
och regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Riksgäldskontoret.
88.

nr 137
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för budgetåret 2013 inom utgiftsområde 27:
Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska
unionen.
Mom. 2 om ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för
2013: Skrivelsen kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2015.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.

89.

nr 139
Statsbudget för 2013
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 januari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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Utbildningsdepartementet
Äldre riksmöten

Skr. 2012/13:75
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), 2010/11:75
(p. U 7) och 2011/12:75 (p. U 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 59 om flexibel skolstart, reservation 61*: Regeringen har
tidigare redovisat dels vilka åtgärder som har vidtagits med
anledning av tillkännagivandet, dels att regeringen har övervägt att
lägga riksdagens skrivelse till handlingarna och skälen för detta.
Riksdagen har inte framfört några invändningar mot detta. Den 16
augusti 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna. Momentet är slutbehandlat.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
2.

nr 118
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:UbU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. U 31) och skr.
2011/12:75 (p. U 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning för budgetåret 2011 samt vissa bemyndiganden:
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011–2014 besluta
om kapitaltillskott till holdingbolag knutna till universitet och
högskolor: Det har under 2012 inte varit aktuellt att fatta något
beslut om kapitaltillskott. Momentet är inte slutbehandlat.

3.

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) och 2011/12:75
(p. U 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 3 om nationella kunskapskrav*: Den 22 januari 2009 gav
regeringen Statens skolverk i uppdrag att utarbeta nya kursplaner
och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer
m.m. I uppdraget ingick att Skolverket också skulle utarbeta
allmänna råd om de nya kursplanerna och kunskapskraven. Den 20
januari 2011 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta
kunskapskrav för betygsstegen A, C och E för årskurs 6 i
grundskolan och motsvarande skolformer. Skolverkets föreskrifter
om kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer
samt för nämnda betygssteg började gälla höstterminen 2012.
Den 3 november 2011 gav regeringen Skolverket i uppdrag att
utarbeta olika former av stödmaterial för att underlätta lärarnas
arbete med bedömning och betygsättning när det gäller
kunskapskraven B och D. I december 2012 publicerade Skolverket
handledningen ”Betygsskalan och betygen B och D – en
handledning”. Den 24 november 2011 gav regeringen Skolverket i
uppdrag att bl.a. fortsätta arbetet med olika former av
kompetensutveckling och stöd till lärare inom området bedömning
och betygsättning. Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni
2014. Regeringen har därutöver för avsikt att ge Skolverket i
uppdrag att utvärdera den nya betygsskalan.
Momentet är inte slutbehandlat.

Skr. 2012/13:75
Utbildningsdepartementet

4.

nr 170
Förskolan m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:UbU6
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om förbättrad arbetsmiljö för barn och elever i förskola
och på fritidshem*: Den 19 april 2012 beslutade regeringen att
tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för
hur barns säkerhet i förskolan kan förbättras och säkerställas
(U 2012:03, dir. 2012:36). Utredaren ska redovisa sitt uppdrag
senast den 15 april 2013. Momentet är inte slutbehandlat.

5.
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nr 176
Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation –
hållbar energi
Prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och
innovation – hållbar energi: Riksdagen bemyndigar regeringen:
e) att under perioden 2011–2016 besluta om kapitaltillskott till
KIC Inno Energy SE om högst 11 520 000 kronor: Den 14 april
2011 beslutade regeringen om ändring av regleringsbreven för
budgetåret 2011 avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska

högskolan med innebörden att 1 260 000 kronor får användas för
kapitaltillskott till KIC Inno Energy SE. Av beloppet avser 360 000
kronor kapitaltillskott för 2010 och 900 000 kronor kapitaltillskott
för 2011.
Den 20 december 2011 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2012 avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska
högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950 000 kronor,
dock högst 100 000 euro, får göras till KIC Inno Energy SE för
2012.
Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende Uppsala universitet och Kungl. Tekniska
högskolan som innebär att ett kapitaltillskott på 950 000 kronor,
dock högst 100 000 euro, får göras till KIC Inno Energy SE för
2013.
Momentet är inte slutbehandlat.
6.

Skr. 2012/13:75
Utbildningsdepartementet

nr 206
Grundskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:UbU7
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utvärdering av skolreformer*: Den 24 maj 2012
beslutade regeringen kommittédirektiven Förbättrade resultat i
grundskolan (dir. 2012:53). En särskild utredare ska bl.a. bedöma
när de åtgärder som har vidtagits från 2007 och framåt för att höja
kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan kan
förväntas få avsedd effekt.
Den 23 augusti 2012 beslutade regeringen kommittédirektiven
Utvärdering av effekterna av kommunaliseringen av skolväsendet
(dir. 2012:84). En särskild utredare ska utvärdera eventuella
kausala effekter av kommunaliseringen på elevernas studieresultat,
läraryrkets status, lärarnas och rektorernas arbetsuppgifter, samt
likvärdigheten i skolväsendet.
Den 20 december 2012 beslutade regeringen att ge Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i
uppdrag att utvärdera de senaste årens stora skolreformer
(U2012/7283/S).
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 28 om översyn av elevhälsans kvalitet*: Den 27 oktober
2011 gav regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra insatser
för en förstärkt elevhälsa. I uppdraget ingår bl.a. att sprida information om möjligheten för skolhuvudmän att ansöka om statsbidrag
till personalförstärkningar inom elevhälsan och till speciallärare, att
erbjuda utbildningsinsatser till elevhälsans personal och att
utveckla stödmaterial. Skolverket ska också föreslå en modell för
att följa upp kvaliteten på och tillgången till elevhälsa. En sådan
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modell ska redovisas senast den 15 februari 2013. Momentet är inte
slutbehandlat.

Skr. 2012/13:75
Utbildningsdepartementet
7.

nr 237
Forskning och forskarutbildning
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:UbU12
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 8).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 11 om skolforskning*: Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 16, avsnitt
4.7.3) föreslagit att sammanlagt 40 miljoner kronor ska avsättas
2013 för skolforskning. Vidare har åtgärder med anledning av
tillkännagivandet redovisats i propositionen Forskning och
innovation (prop. 2012/13:30, avsnitt 10.1) som regeringen
beslutade den 11 oktober 2012. Momentet är slutbehandlat.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
8.

nr 98
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:UbU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 19).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om anslag m.m. inom utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning:
m) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 besluta om
kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB: Den
29 mars och den 29 november 2012 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Vetenskapsrådet.
Vidare beslutade regeringen den 29 november 2012 ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget 3:13
Särskilda utgifter för forskningsändamål.
n) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 och 2013
besluta om medlemskap i vissa konsortier för europeisk
forskningsinfrastruktur och att besluta om finansiering av årliga
medlemsavgifter till konsortierna: Den 20 december 2011
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Vetenskapsrådet.
r) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för
ramanslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta
om kapitaltillskott till holdingbolag knutna till universitet och
högskolor: Den 20 december 2011 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget. Den 28 juni
2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret
2012 avseende anslaget.
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Momentet är slutbehandlat.
9.

nr 132
Folkbildningsfrågor
Skr. 2011/12:6, bet. 2011/12:KrU2
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Utbildningsdepartementet

Den 26 april 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
10.

nr 139
Vuxenutbildning
Motioner från allmänna motionstiden 2011, bet. 2011/12:UbU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om återinförande av flexibel och lättillgänglig
vuxenutbildning*: I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1
utgiftsområde 16, avsnitt 4.5 samt utgiftsområde 17, avsnitt 16.5)
har regeringen föreslagit att medel avsätts för ett flertal riktade
statsbidrag inom vuxenutbildningen. Satsningarna görs inom
samtliga skol- och utbildningsformer som utgör kärnan i den
offentligt finansierade vuxenutbildningen i Sverige och kommer att
innebära en höjning av ambitionsnivån både när det gäller antalet
platser och kvaliteten inom vuxenutbildningen i Sverige. Riksdagen
har beslutat i enlighet med regeringens förslag (bet. 2012/13:UbU1,
rskr. 2012/13:113 och bet. 2012/13:KrU1, rskr 2012/13:108).
Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet
och annan pedagogisk verksamhet samt anslaget 1:14 Statligt stöd
till vuxenutbildning.
Momentet är slutbehandlat.

11.

nr 141
En ny gymnasiesärskola
Prop. 2011/12:50, bet. 2011/12:UbU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om en ny gymnasiesärskola: Den 1 mars 2012 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 109).

12.

nr 149
Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014
Skr. 2011/12:3, bet. 2011/12:AU6.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 april 2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
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Skr. 2012/13:75
Utbildningsdepartementet

13.

nr 151
Vissa frågor om fristående skolor
Prop. 2011/12:49, bet. 2011/12:UbU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om ändring i skollagen (2010:800): Den 15 mars
2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1120).

14.

nr 152
Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning
Skr. 2011/12:36, bet. 2011/12:UbU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om systemet för fördelning av basanslaget*: Frågan
behandlas i propositionen Forskning och innovation (prop.
2012/13:30, avsnitt 6.2.2) som överlämnades till riksdagen den 11
oktober 2012. Momentet är slutbehandlat.

15.

nr 168
Förbättrade villkor för studerande föräldrar
Prop. 2011/12:42, bet. 2011/12:UbU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 mars 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 160).

16.

nr 174
Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
Skr. 2011/12:57, bet. 2011/12:UbU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om stöd för betygssättningen*: Den 22 januari 2009 gav
regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta nya kursplaner och
kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. I
uppdraget ingick att Skolverket också skulle utarbeta allmänna råd
om de nya kursplanerna och kunskapskraven. Den 20 januari 2011
gav regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta kunskapskrav för
betygsstegen A, C och E för årskurs 6 i grundskolan och
motsvarande skolformer. Skolverkets föreskrifter om kunskapskrav
för grundskolan och motsvarande skolformer samt för nämnda
betygssteg började gälla höstterminen 2012.
Den 3 november 2011 gav regeringen Skolverket i uppdrag att
utarbeta olika former av stödmaterial för att underlätta lärarnas
arbete med bedömning och betygsättning när det gäller
kunskapskraven B och D. I december 2012 publicerade Skolverket
handledningen ”Betygsskalan och betygen B och D – en handledning”. Den 24 november 2011 gav regeringen Skolverket i
uppdrag att bl.a. fortsätta arbetet med olika former av kompetens-
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utveckling och stöd till lärare inom området bedömning och
betygsättning. Uppdraget ska redovisas senast den 16 juni 2014.
Momentet är inte slutbehandlat.
17.

Skr. 2012/13:75
Utbildningsdepartementet

nr 192
Högskolan
Motioner om högskolan från allmänna motionstiden 2011,
2011/12:UbU17.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 19 om meritpoäng för teckenspråk*: För närvarande bereds
en promemoria om meritpoäng som avses remitteras under våren
2013. Momentet är inte slutbehandlat.

18.

nr 215
Förskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2011, bet. 2011/12:UbU13.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om barnomsorg på kvällar, nätter och helger*:
Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1
utgiftsområde 16, avsnitt 10.1.7) föreslagit att 15,5 miljoner kronor
avsätts 2013 för att stimulera kommunerna att i ökad omfattning
erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger samt har för samma
ändamål beräknat medel för 2014–2016. Riksdagen har beslutat i
enlighet med regeringens förslag (bet. 2012/13:UbU1, rskr.
2012/13:113).
Den 20 december 2012 beslutade regeringen förordning om
statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds (SFS 994).
Momentet är slutbehandlat.

19.

nr 235
Gymnasieskolan
Motioner från allmänna
2011/12:UbU15.
Skrivelsen är slutbehandlad.

motionstiden

hösten

2011,

bet.

Mom. 7 om studie- och yrkesvägledning*. Regeringen har i
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 16,
avsnitt 4.2.9) föreslagit att medel avsätts 2013 för främst
fortbildning av studie- och yrkesvägledare samt har för samma
ändamål beräknat medel för 2014–2016. Därutöver aviserade
regeringen att Skolverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Hjälpmedelsinstitutet ska ges i uppdrag att gemensamt ta fram
en fortbildningsinsats för studie- och yrkesvägledare i
gymnasieskolan. För detta ändamål har regeringen föreslagit att
Skolverket tillförs 2 miljoner kronor under 2013. Samma belopp
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beräknas tillföras under 2014. Riksdagen har beslutat i enlighet
med regeringens förslag (bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113).
Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet
och annan pedagogisk verksamhet. Samma dag beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Momentet är slutbehandlat.

Skr. 2012/13:75
Utbildningsdepartementet

20. nr 258
Leveransplikt för elektroniskt material
Prop. 2011/12:121, bet. 2011/12:UbU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om pliktexemplar av elektroniskt material: Den
20 juni 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
492).
Mom. 2 om lag om ändring i lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument: Den 20 juni 2012 utfärdande regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 491).
21.

nr 277
Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare
och förskollärare
Prop. 2011/12:144, bet. 2011/12:UbU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om senare tillämpning av vissa bestämmelser om
legitimation för lärare och förskollärare m.m.: Den 20 juni 2012
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 493 och 494).
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om uppföljning av arbetet med legitimationsreformen*:
Den 20 december 2012 överlämnade regeringen skrivelsen Arbetet
med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare (skr.
2012/13:62) till riksdagen. Momentet är slutbehandlat.

22.

nr 278
Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.
Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.: Den
20 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
490 och 489). Momentet är slutbehandlat.
Mom. 3 om myndighetsstrukturen*: Den 31 maj 2012 beslutade
regeringen kommittédirektiven Inrättandet av Universitets- och
högskolerådet (dir. 2012:56).
Den 31 maj 2012 beslutade regeringen kommittédirektiven Inrättandet av Universitetskanslersämbetet (dir. 2012:55).
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Den 29 november 2012 beslutade regeringen förordning med
instruktion för Universitetskanslersämbetet och förordning med
instruktion för Universitets- och högskolerådet (SFS 810 och 811).
Förordningarna innebär bl.a. att Universitets- och högskolerådet ska
stimulera intresset för högskoleutbildning och främja breddad
rekrytering till högskolan. Vidare ska rådet inom högskolan
motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter
och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Universitetskanslerämbetet ska bl.a. ansvara för uppföljning, omvärldsbevakning och
analys av frågor inom myndighetens ansvarsområde. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 4 om nominering av vissa ledamöter i styrelserna för
statliga universitet och högskolor*: Den 30 augusti 2012 beslutade
regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen (SFS
584) och förordning om ändring i studentkårsförordningen (SFS
585). Ändringarna innebär att en representant för studenterna vid
högskolan ska ingå i den nomineringsgrupp som ska lämna förslag
till ordförande och de övriga ledamöter i styrelsen för högskolan
som ska utses av regeringen. Momentet är slutbehandlat.

Skr. 2012/13:75
Utbildningsdepartementet

Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
23.

nr 45
Höständringsbudget för 2012
Prop. 2012/13:2, bet. 2012/13:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om lån i Riksgäldskontoret för studielån: Riksdagen
bemyndigar regeringen att under 2012 ta upp lån i
Riksgäldskontoret för studielån: Den 13 december 2012 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Centrala studiestödsnämnden.
Mom. 6 om bemyndigande för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet:
Avgifter till internationella organisationer: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2012 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet:
Avgifter till internationella organisationer under utgiftsområde
16 Utbildning och universitetsforskning besluta om bidrag under
2013–2017: Den 29 november 2012 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslaget.
Mom. 7 om bemyndigande för anslaget 3:4 Rymdforskning och
rymdverksamhet: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012
för anslaget 3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om
bidrag under 2013–2022. Den 29 november 2012 beslutade rege111
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nr 108
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 17: Den
13 december beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2013 avseende anslagen 12:1 Ungdomsstyrelsen, 12:2 Bidrag till
nationell och internationell ungdomsverksamhet, 13:3 Bidrag för
kvinnors organisering, 13:5 Bidrag till riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer, 14:1 Bidrag till folkbildningen och 14:2
Bidrag till kontakttolkutbildning. Samma dag beslutade regeringen
riktlinjer för 2013 för Folkbildningsrådet och Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna i fråga om användningen av anslaget 14:1 Bidrag
till folkbildningen. Den 18 december 2012 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen 13:2 Bidrag
till allmänna samlingslokaler och 13:6 Insatser för den ideella
sektorn. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om bemyndiganden för regeringen: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013:
g) för anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler besluta
om bidrag under 2014–2017: Den 18 december 2012 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget.
h) för anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer besluta om bidrag under 2014: Den 13 december
2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende anslaget.
i) för anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn besluta om
bidrag under 2014–2018: Den 18 december 2012 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget.
Momentet är slutbehandlat.

25.
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nr 113
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:UbU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen:
1. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400):
Den 13 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 920).
2. lag om ändring i skollagen (2010:800): Den 18 december 2012
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 958).
3. lag om ändring i lagen (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material: Den 13 december 2012 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 914).

4. lag om ändring i högskolelagen (1992:1434): Den 13 december
2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 910).
5. lag om ändring i lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i
vissa fall: Den 13 december 2012 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 911).
6. lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596): Den
13 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 912).
7. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567): Den
13 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 913).
Mom. 3 om anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 16:
a) Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde
16 Utbildning och universitetsforskning: Den 13, 18 och
20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende anslagen.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 besluta om
kapitaltillskott till holdingbolag knutna till Örebro universitet och
Mittuniversitetet: Den 31 januari 2013 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget
2:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet
ingå ekonomiska åtaganden under 2014‒2016: Den 20 december
2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende anslaget.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag under
2014: Den 20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2013 avseende anslaget.
e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska
åtaganden under 2014 och 2015: Den 20 december 2012 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget.
f) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning ingå ekonomiska
åtaganden under 2014–2019: Den 20 december 2012 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget.
g) Riksdagen godkänner att Högskolan på Gotland ska inordnas i
Uppsala universitet: Den 13 december 2012 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Högskolan på
Gotland, i vilket det ingår ett avvecklingsuppdrag. Den
20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2013 avseende Uppsala universitet, i vilket det ingår ett
uppdrag att inordna verksamheten vid Högskolan på Gotland. Den
24 januari 2013 beslutade regeringen förordning om ändring i
högskoleförordningen (SFS 32) som innebär att Högskolan på
Gotland har tagits bort ur förteckningen i bilaga 1 till
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högskoleförordningen. Regeringen avser att göra ytterligare
konsekvensändringar i förordningar där Högskolan på Gotland
nämns. Vidare avser regeringen att besluta ändring av
regleringsbrev för att Uppsala universitet ska kunna disponera
anslaget för Högskolan på Gotland från och med den 1 juli 2013.
Andra beslut med anledning av avvecklingen av myndigheten
Högskolan på Gotland kan bli aktuella, bl.a. beroende på eventuell
övertalighet av personal. Ärendet bereds.
h) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta
om bidrag under 2014‒2018: Den 13 december 2012 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget.
i) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 besluta om
kapitaltillskott till European Spallation Source ESS AB: Den 13 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2013 avseende Vetenskapsrådet.
j) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer
besluta om bidrag under 2014‒2018: Den 13 december 2012
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende
anslaget.
k) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet besluta om bidrag under
2014‒2023: Den 13 december 2012 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget.
l) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
besluta om bidrag under 2014‒2022. Den 13 december 2012
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende
anslaget.
m) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om
kapitaltillskott till holdingbolag knutna till universitet och
högskolor: Den 13 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget.
n) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
4:1 Internationella program m.m. besluta om bidrag under
2014‒2016: Den 20 december 2012 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget.
Följande moment som inte är slutbehandlade: Mom. 3 g) och 3 i).
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26.

nr 123
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:AU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet m.m:
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c) om bemyndigande för anslaget 3:1: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2013 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder göra ekonomiska åtaganden under 2014: Den 20
december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2013 avseende anslaget.
d) om anvisning av anslag inom utgiftsområde 13: Den
20 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.
Momentet är slutbehandlat.
27.
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nr 125
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:UbU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 15:
a) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
budgetlagen (2011:203): Den 20 december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 966).
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av
studielitteratur under 2014: Den 20 december 2012 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslaget.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 ta upp lån i
Riksgäldskontoret för studielån: Den 20 december 2012 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Centrala
studiestödsnämnden.
d) Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom
utgiftsområde 15 Studiestöd: Den 20 december 2012 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen.
Momentet är slutbehandlat.
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Landsbygdsdepartementet
Äldre riksmöten
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), 2010/11 (p. L 1) och
2011/12:75 (p. L 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 om samlad redovisning av jaktfrågor*: Utredningen
Några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet (dir. 2003:45) har
överlämnat delbetänkandena Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt
och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (SOU 2005:17) och
Historia, folkrätt och miljö (SOU 2005:79) samt slutbetänkandet
Jakt och fiske i samverkan (SOU 2005:116). Betänkandena bereds.
Regeringen remitterade 2009 en departementspromemoria (Ds
2009:40) med förslag inom det samepolitiska området. Förslagen
möttes dock av kritik bl.a. av Sametinget och företrädare för
renägarna. En förnyad förankringsprocess inleddes. Sametinget har
tillsatt en särskild arbetsgrupp som väntas lämna förslag under
2013.

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), 2010/11 (p. L 2) och
2011/12:75 (p. L 2).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om djursjukdata*: Den 6 december 2012 uppdrog
regeringen åt Statens jordbruksverk att vidta åtgärder för att
stimulera inrapporteringen av djursjukdata.
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Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
3.
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nr 49
Älgförvaltningen
Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. L 10) och 2011/12:75 (p.
L 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om dubbel jakträtt*: Den 19 juli 2012 beslutade regeringen
att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att se över den svenska
jaktlagstiftningen (L 2012:01, dir. 2012:77). Utredaren ska lämna
ett slutbetänkande senast den 30 december 2014.

4.

nr 193
Livsmedelskontroll
Bet. 2010/11:MJU14
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. L 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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 framställda transfettsyror i livsmedel. Uppdraget redovisades den 2 juli
2012. Livsmedelsverkets rapport remissbehandlas till den 4 mars
2013. Regeringen kommer därefter att ta ställning till förslagen i
rapporten.

5.

nr 231
Djurskydd
Bet. 2010/11:MJU20
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. L 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om sexuella övergrepp på djur*: Ärendet bereds. Den
4 juni 2009 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild 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 djurskyddslag (SOU 2011:75).
Betänkandet har remissbehandlats. Lagstiftningsärendet bereds.
Mom. 8 om kastrering av smågrisar*: Den 19 juli 2012 beslutade
regeringen förordning om stöd för vissa kostnader i samband med
kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt (SFS 540).
Den 1 november 2012 beslutade regeringen förordning om ändring i
djurskyddsförordningen (1988:539) (SFS 701) med innebörden att
krav på bedövning införs den 1 januari 2016.
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Mom. 11 om djurtransporter*: Ärendet bereds. Den 8 september
2011 fick Statens jordbruksverk och Nationellt centrum för
djurvälfärd 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
redovisades den 31 maj 2012.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 6 och 11.
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Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
6.

nr 60
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:KU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. L 10).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om tillkännagivande om förstärkta resurser för djurskyddskontroller*: Den 12 april 2012 beslutade regeringen
Vårändringsbudget för 2012 (prop. 2011/12:99 s. 26–27).

7.

nr 146
Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon
Prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslaget: Den 22 mars 2012 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 153).

8.

nr 153
Livsmedelskontroll
Bet. 2011/12:MJU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om azofärgämnen*: Ärendet bereds. Regeringskansliet har
i brev den 7 januari 2013 till Europeiska kommissionens
generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd framfört att
Sverige önskar se en översyn av EU:s bestämmelser om
användningen av AZO-färgämnen i livsmedel. Regeringen avser
vidare att ta initiativ till branschmöten för att informera sig
ytterligare om förekomsten i Sverige av livsmedel med AZOfärgämnen.

9.
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nr 172
Jakt och viltvård
Bet. 2011/12:MJU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om fjälljakt*: Den 19 juli 2012 beslutade regeringen att
tillsätta en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av

jaktlagstiftningen m.m. (L 2012:01, dir. 2012:77). Utredaren ska
lämna ett slutbetänkande senast den 30 december 2014.
10.
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nr 197
Naturvård och biologisk mångfald
Bet. 2011/12:MJU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om jakt på skarv*: Den 13 september 2012 beslutade
regeringen budgetproposition för 2013 (UO 20, avsnitt 3.7.5).

11.

nr 240
Ändringar i lagen om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Prop. 2011/12:87, bet. 2011/12:MJU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lagförslaget: Den 14 juni 2012 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 465).

12.

nr 261
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål
Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om den centrala djurförsöksetiska nämnden och mom. 2
om lagförslaget i övrigt: Den 28 juni 2012 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 526).
Mom. 21 om märkning vid import av kött från djur som har
slaktats utan bedövning*: Ärendet bereds. Europeiska kommissionen har tagit initiativ till en undersökning om märkning av kött från
obedövad slakt. Regeringen inväntar kommissionens rapport som
ska presenteras under 2013. Avsikten är att gemensamma EUbestämmelser därefter ska diskuteras.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 21.

13.

nr 279
Införande av ett pricksystem på fiskets område
Prop. 2011/12:137, bet. 2011/12:MJU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lagförslaget: Den 28 juni 2012 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 524).

14.

nr 290
Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket
Skr. 2011/12:124, bet. 2011/12:MJU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 13 om skrivelsen: Den 18 oktober 2012 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
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Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
15.

nr 46
Höständringsbudget för 2012
Prop. 2012/13:2, bet. 2012/13:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om bemyndigande för anslaget 1:14 Strukturstöd till fisket
m.m., mom. 10 om bemyndigande för anslaget 1:15 Från EUbudgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., mom. 11 om
bemyndigande för anslaget 1:21 Åtgärder för landsbygdens miljö
och struktur, mom. 12 om bemyndigande för anslaget 1:22 Från
EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur och mom. 13 om ändrade ramar för utgiftsområden och
ändrade anslag: Den 6 december 2012 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens
jordbruksverk.

16.

nr 81
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, punkt i) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1:
Den 20 december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev och
beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade
anslagen.

17.

nr 126
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:MJU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet, mom. 2 om uppföljning och analys av regeringens
resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel och mom. 3 om anslag inom utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel: Den 20 december 2012
utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade i förekommande
fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen.
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Äldre riksmöten
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),
2010/11:75 (p. M 1) och 2011/12:75 (p. M 1).
Skrivelsen är 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, Ersättningssystem 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 regeringen 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 ersättningar för efterföljande åtgärder vid inträffade händelser.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisade uppdraget i en rapport till Försvarsdepartementet den 23 november 2010.
I regeringens proposition 2012/13:1 (Utgiftsområde 6, s. 78) anges att i Försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU8 Åtgärder och
ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige framgår att
regelverket bör vara tydligt när det gäller statens ekonomiska ansvar
vid stora katastrofer och att det på sikt bör övervägas om ett nationellt katastrofkonto ska inrättas för att hjälpa drabbade kommuner.
Riksdagen vill klargöra att katastrofdrabbade kommuner bör ha en
möjlighet till ekonomiskt stöd från staten. Regeringen gör bedömningen att det inte finns skäl att ändra på den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan staten och kommuner vid katastrofer och större
olyckor. När det gäller räddningsinsatser som medfört betydande
kostnader och som överstiger en viss självrisk, har kommuner möjlighet att söka och få ersättning av staten för insatsen från anslaget
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. (prop. 2012/13:1 utgiftsområde 6 bet. 2012/13:FöU1, rskr. 2012/13:93). Momentet är därmed
slutbehandlat.
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Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
2.

nr 223
Sveriges hantering av utsläppsrätter
Riksrevisionens styrelses redogörelse om utsläppsrätter
(2009/10:RRS16), bet. 2009/10:MJU21
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. M 10) och 2011/12:75
(p. M 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Hanteringen av utsläppsrätter*: Regeringen har i budgetpropositionen (prop. 2010/11:1, Utgiftsområde 20, s. 39, avsnitt 3.7 Revisionens iakttagelser) angivit att man avser att återkomma till riksdagen i frågan. Vidare har regeringen i årsredovisning för staten
2010 och 2011 (skr. 2010/11:101 s. 78 resp. skr. 2011/12:101
s. 163) redovisat kvantitativa uppskattningar rörande Sveriges förväntade överskott av utsläppsrätter (AAU). Det definitiva överskottet kan fastställas först sedan 2012 års utsläpp är kända.
När den slutliga utsläppsstatistiken för Kyotoprotokollets första
åtagandeperiod finns tillgänglig ska Sverige rapportera till FN hur
åtagandet för första perioden har uppnåtts. En slutlig avräkning och
rapportering ska ske senast under 2015 enligt FN:s regelverk. Inom
Regeringskansliet bereds för närvarande frågan hur avräkningen
och rapporteringen av måluppfyllelsen ska ske. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i god tid innan tidsfristen löper ut.

3.

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) och 2011/12:75
(p. M 3).
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 drivmedel med tillhörande författningar med syftet att mildra konsekvenserna för bl.a. mindre försäljningsställen av fordonsbränsle i glesbygd. Författningsförslag om undantag från pumplagen för säljställen
med försäljningsvolymer understigande 2 000 kubikmeter motorbensin eller dieselbränsle ska lämnas i rapporten. Efter att ha slutredovisat uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
gavs Transportstyrelsen i uppgift att komplettera uppdraget med en
konsekvensanalys av två olika undantag för tankställen i glesbygd.
Transportstyrelsen har den 15 mars 2012 lämnat ett förslag till lättnader i pumplagen för berörda tankställen i glesbygd till Regeringskansliet (Miljödepartementet). Förslaget bereds för närvarande i
Regeringskansliet. Regeringen avser preliminärt att återkomma till
riksdagen med en proposition under hösten 2013.
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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) och 2011/12:75
(p. M 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 5 om Åtgärder som rör subventioner*: I syfte att säkerställa
att kärnkraften inte mottar vare sig direkta eller indirekta statliga
subventioner har Regeringskansliet analyserat samtliga för
kärnkraftsindustrin relevanta regelverk. I skrivelsen Kärnkraft utan
statliga subventioner (skr. 2011/12:141) behandlade regeringen
frågan om åtgärder som rör subventioner.
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) och 2011/12:75
(p. M 5).
Skrivelsen är 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, utveckla förslag till mätbara mål för friluftslivspolitiken. Uppdraget
redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 1 mars
2012. Regeringen beslutade den 20 december 2012 skrivelsen 2012/13:51
Mål för friluftslivspolitiken som överlämnats till riksdagen.

6.

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) och 2011/12:75
(p. M 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 39 om Skrivelsen: Större delen av de aviserade uppdragen i
skrivelsen har nu beslutats och flera har redovisats.
Exempel på detta är uppdraget till Naturvårdsverket att föreslå
hur reningen kan förbättras så att minskning av kväve- och fosforföreningar kan nås. I uppdraget ingick att efter samråd med branschen se om det fanns andra möjligheter att uppnå motsvarande belastningsminskning från reningsverken än genom generella krav på
reningsverken. Uppdraget redovisades i oktober 2012.
Ett annat uppdrag är uppdraget till Jordbruksverket att efter samråd med berörda myndigheter, kommuner och organisationer analy-
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sera och genomföra särskilda insatser för att stärka och effektivisera
tillsynen och egenkontrollen inom jordbruket samt öka samordningen med rådgivningen. Uppdraget är lagt och Jordbruksverket redovisade sitt uppdrag till Landsbygdsdepartementet den 30 september
2012 (Rapport 2012:34 Effektivare tillsyn inom växtnäringsområdet. Tillsynskampanjer – vägen framåt).
Ytterligare ett uppdrag som är lagt är uppdraget till Sjöfartsverket
att tillsammans med övriga berörda aktörer se över möjligheterna
för hamnar att ta emot avfall från fartyg både nationellt och internationellt, i syfte att komma till rätta med de problem som finns vad
gäller hamnars förmåga att ta emot avfall från alla fartyg. Transportstyrelsen har fått uppdrag och redovisade ”Redovisning av
regeringsuppdrag N2010/8029/TE, N2010/7042/TE, N2010/1313/TE
att undersöka de svenska hamnarnas förmåga att ta emot avfall från
alla fartyg som vill lämna avfall i land” till Näringsdepartementet i
juni 2012.
Ett flertal aviserade processer tas nu om hand i pågående arbete,
exempel på sådana är t.ex. aviseringen att Sverige mer aktivt bör
engagera sig i Ospars arbete och att Sverige fortsatt bör verka för att
stärka ICES rådgivning som ett centralt inslag i en reformerad fiskeriförvaltning inom EU.
Det som är kvar att göra är att säkerställa att samtliga aviseringar
nu har tagits om hand i ljuset av att BSAP kommer att revideras vid
det kommande ministermötet i Helcom under hösten 2013.
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7.
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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) och 2011/12:75
(p. M 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Uppföljning av statens satsning på hållbara städer: I
december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för 2013 avseende anslaget 1:15 Hållbara städer inom utgiftsområde 20. Delegationen för hållbara städer slutförde sitt arbete i december 2012. I
juni 2012 lämnades en delrapport för arbetet 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 strukturer efter att uppdraget upphört. I budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1,
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, avsnitt 3.7.3 Hållbara städer) redogjorde regeringen för hur resultaten och sin syn på
hur erfarenheterna från delegationens arbete ska tas tillvara. Den
18 december 2012 lämnade delegationen en slutrapport. Regeringen
avser att återkomma i kommande budgetproposition kring satsningens resultat.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 2 om Uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning 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 anledning av en redogörelse från Riksrevisionen (se p. M 2). När den
slutliga utsläppsstatistiken för Sverige under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod finns tillgänglig ska Sverige rapportera till FN
hur åtagandet för första perioden har uppnåtts. En slutlig avräkning
och rapportering ska ske senast under 2015 enligt FN:s regelverk.
Inom Regeringskansliet bereds för närvarande frågan hur avräkningen och rapporteringen av måluppfyllelsen ska ske. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen i god tid innan tidsfristen löper ut.
För att förbättra resultatredovisningens innehåll och form inom
utgiftsområdet och även inom andra utgiftsområden har en arbetsgrupp med deltagare från riksdagen och Regeringskansliet inlett ett
arbete under 2012.
Momentet är inte slutbehandlat.
8.
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nr 182
Naturresursfrågor och vattenrätt
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:CU17
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. M 8).
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 vattenmyndigheten att, efter samråd 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 redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 30 oktober
2012. Regeringen har som en följd av Havs- och vattenmyndighetens redovisning av sitt uppdrag om dialog i syfte att få en ökad
samsyn kring vattenkraften och de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning
lagt in ett återrapporteringskrav i myndighetens regleringsbrev för
2013 i denna fråga. Länsstyrelserna ska utöva ökad tillsyn enligt
miljöbalken 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
vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Resultatet av den utökade
tillsynen redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) i
februari 2013.
Regeringen beslutade den 4 april 2012 att utse en särskild utredare att se över reglerna om vattenverksamheten i miljöbalken och
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamheten, den s.k. restvattenlagen (dir. 2012:29). Uppdraget ska redovisas den 30 juni 2013. Regeringen beslutade den 31 maj 2012 om
tilläggsdirektiv (dir. 2012:60) till utredningen om vattenverksamheten. Utredningen ska även analysera 4 kap. 6 § miljöbalken och
om utredaren bedömer att det bakomliggande syftet med bestämmelserna inte uppnåtts föreslå de ändringar som behövs för att uppnå ett väl fungerande skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring
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i de vatten som i dag omfattas av bestämmelsen. Utredningen överlämnade den 10 januari 2013 sitt delbetänkande avseende 4 kap. 6 §
miljöbalken. Regeringen har remitterat betänkandet.
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Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
9.

126

nr 99
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. M 21).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Uppföljning av biologisk mångfald i rinnande vatten
och vattenkraft: Regeringen beslutade den 4 april 2012 (dir. 2012:29)
att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om
vattenverksamhet i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet. Utredningen har antagit namnet Vattenverksamhetsutredningen.
Den 31 maj 2012 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv
(dir. 2012:60) att uppdraget även skulle omfatta en särskild analys
av 4 kap. 6 § miljöbalken. Utredningen överlämnade den 10 januari
2013 sitt delbetänkande avseende 4 kap. 6 § miljöbalken. Regeringen har remitterat betänkandet.
Regeringen har som en följd av Havs- och vattenmyndighetens
redovisning av sitt uppdrag om dialog i syfte att få en ökad samsyn
kring vattenkraften och de mål som är fastställda om förnybara
energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning lagt in
ett återrapporteringskrav i myndighetens regleringsbrev för 2013 i
denna fråga. Länsstyrelserna ska utöva ökad tillsyn enligt miljöbalken 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 vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Resultatet av den utökade tillsynen har redovisats till Regeringskansliet (Miljödepartementet).
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 2 om Uppföljning av regeringens resultatredovisning för
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård: För att förbättra resultatredovisningens innehåll och form inom utgiftsområdet och
även inom andra utgiftsområden har en arbetsgrupp med deltagare
från riksdagen och Regeringskansliet inlett ett arbete under 2012
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 3 om Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, avseende a) Bemyndiganden: Regeringen beslutade den
28 juni 2012 genom ändring i Naturvårdsverkets regleringsbrev om
Batterifondens användning i enlighet med förslagen i avsnitt 3.7.1,
budgetpropositionen (prop. 2011/12:1), utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård avseende p. 1. Regeringen har redovisat detta i
avsnitt 3.8.1, budgetpropositionen (prop. 2012/13:1), utgiftsområde

20 Allmän miljö- och naturvård. Momentet är därmed slutbehandlat
i denna del.
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10. nr 171
Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier
Prop. 2011/12:59, bet. 2011/12:MJU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 mars 2012 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 2012:150).
11. nr 238
Auktionering av utsläppsrätter
Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj och den 7 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar som
riksdagen antagit (SFS 2012:344, 345 och 374–376).
12. nr 241
Försäljning av drivmedel till fordonsindustrin
Prop. 2011/12:127, bet. 2011/12:MJU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2012 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 2012:340).
13. nr 254
Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid
Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25 och motioner från allmänna
motionstiden hösten 2011
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2012:426 och 430–434).
14. nr 281
Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag
Skr. 2010/11:163, bet. 2011/12:CU5
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 vattenmyndigheten att, efter samråd 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 redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 30 oktober
2012. Regeringen har som en följd av Havs- och vattenmyndighetens redovisning av sitt uppdrag om dialog i syfte att få en ökad
samsyn kring vattenkraften och de mål som är fastställda om förny-
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bara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning
lagt in ett återrapporteringskrav i myndighetens regleringsbrev för
2013 i denna fråga. Länsstyrelserna ska utöva ökad tillsyn enligt
miljöbalken 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
vattenmyndigheten och länsstyrelserna. Resultatet av den utökade
tillsynen redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) i
februari 2013.
Regeringen beslutade den 4 april 2012 att utse en särskild utredare att se över reglerna om vattenverksamheten i miljöbalken och
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamheten, den s.k. restvattenlagen (dir. 2012:29). Uppdraget ska redovisas den 30 juni 2013. Regeringen beslutade den 31 maj 2012 om
tilläggsdirektiv (dir. 2012:60) till utredningen om vattenverksamheten. Utredningen ska även analysera 4 kap. 6 § miljöbalken och
om utredaren bedömer att det bakomliggande syftet med bestämmelserna inte uppnåtts föreslå de ändringar som behövs för att uppnå ett väl fungerande skydd mot utbyggnad och ändrad vattenföring
i de vatten som i dag omfattas av bestämmelsen. Utredningen överlämnade den 10 januari 2013 sitt delbetänkande avseende 4 kap. 6 §
miljöbalken. Regeringen har remitterat betänkandet.
Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
15. nr 35
Sekretessen för djur- och växtarter
Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 november 2012 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2012:748 och 770).
16. nr 55
Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid
Prop. 2012/13:17, bet. 2012/13:MJU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 december 2012 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 2012:905 och 906).
17. nr 94
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret
2013
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om Anslag, bemyndiganden, investeringsplaner m.m. när
det gäller delmoment j) och k): Den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för 2013 avseende anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten under utgiftsområde 6.
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18. nr 101
Nya regler för industriutsläpp
Prop. 2012/13:35, bet. 2012/13:MJU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 december 2012 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 2012:907).
19. nr 109
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 17: Den 20 december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för 2013 avseende
anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer under utgiftsområde 17.
20. nr 120
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:MJU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård:
Fortsatt utveckling av resultatstyrningen och resultatdialogen:
För att förbättra resultatredovisningens innehåll och form inom utgiftsområdet och även inom andra utgiftsområden har en arbetsgrupp med deltagare från riksdagen och Regeringskansliet inlett ett
arbete under 2012.
Redovisade resultat inom havsmiljöområdet: Regeringen kommer
fortsatt arbeta för att Sverige ska vara pådrivande och bedriva ett
målinriktat arbete för att förbättra havsmiljön. Regeringen avser
även att fortsätta att redovisa till riksdagen resultaten av insatserna,
och hur dessa utvecklas över åren.
Redovisade resultat inom klimatområdet: Regeringen kommer
fortsatt arbeta för att utsläppen av växthusgaser ska minska. Regeringen kommer under mandatperioden att återkomma med en närmare beskrivning av hur det svenska arbetet för att nå visionen om
noll i nettoutsläpp 2050 ska genomföras.
När den slutliga utsläppsstatistiken för Sverige under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod finns tillgänglig ska Sverige rapportera till FN hur åtagandet för första perioden har uppnåtts.
En slutlig avräkning och rapportering ska ske senast under 2015
enligt FN:s regelverk. Inom Regeringskansliet bereds för närvarande frågan hur avräkningen och rapporteringen av måluppfyllelsen
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ska ske. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i god tid
innan tidsfristen löper ut.
Hållbara städer: Delegationen för hållbara städer slutförde sitt arbete i december 2012. I juni 2012 lämnades en delrapport för arbetet 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 strukturer efter att uppdraget upphört. I budgetpropositionen
för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, avsnitt 3.7.3 Hållbara städer) redogjorde regeringen för hur
resultaten och sin syn på hur erfarenheterna från delegationens arbete ska tas tillvara. I december 2012 lämnade delegationen en slutrapport. Regeringen avser att återkomma i kommande budgetproposition kring satsningens resultat.
Handlingsplan för kemikalier: Satsningen på en handlingsplan för
en giftfri vardag innebär att Kemikalieinspektionens (KemI) anslag
förstärks med 25 miljoner kronor per år under perioden 2011–2014.
Arbetet startade 2011 med att ta fram och till regeringen redovisa en
handlingsplan för Giftfri vardag och samtidigt bygga upp verksamheten och påbörja genomförandet av åtgärder. Under 2012 har arbetet med genomförandet genererat än mer resultat än uppstartsåret,
genom att påbörjat arbete inom en rad insatser har kunnat slutföras.
KemI har i januari 2013 lämnat en första delredovisning av genomförandet vilken närmare belyser genomförda åtgärder, effekter
och förslag till ändrad inriktning. KemI rapporterar dessutom årligen i årsredovisningen resultat och kostnader för genomförandet,
enligt särskilt återrapporteringskrav i regleringsbrevet. Regeringen
avser att i budgetpropositionen för 2014 återkomma till riksdagen
med en genomgång av uppnådda resultat.
Regeringen kan dock redan nu konstatera att satsningen på en
handlingsplan för en giftfri vardag har gett KemI möjlighet att kraftigt förstärka prioriterad verksamhet inom ramen för sitt uppdrag,
att stödja regeringen genom att ta fram förslag till utveckling av
regler och åtgärder samt bygga upp och utveckla nätverk och samarbeten med samhällets olika aktörer som näringsliv och andra
myndigheter.
KemI har fokuserat satsningen på kemiska risker i vardagen med
särskild inriktning på barn. De områden som har prioriterats särskilt
är:
• Skärpta krav i såväl utveckling som tillämpning av EU:s kemikalielagstiftning för att begränsa förekomsten av farliga ämnen.
• Ökad tillsyn av farliga ämnen i varor.
• Dialoger med näringslivet för att minska riskerna med farliga
ämnen i varor.
Biologisk mångfald i rinnande vatten: Regeringen har tillsatt en
utredning med syfte att se över lagstiftningen gällande vattenverksamheter. Enligt utredningsdirektiven (dir. 2012:29) ska slutredovisning ske den 30 juni 2013. Det är regeringens avsikt att även
fortsättningsvis redovisa det arbete som sker för att värna biologisk
mångfald i rinnande vatten.
Momentet är inte slutbehandlat.

Mom. 2 om Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, avseende a) Bemyndiganden: Den 20 december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för 2013 avseende anslagen
1:2 Miljöövervakning m.m., 1:3 Åtgärder för värdefull natur, 1:4 Sanering och återställning av förorenad natur, 1:5 Miljöforskning,
1:10 Klimatanpassning, 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö,
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar, 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 samhällsbyggande: Forskning under
utgiftsområde 20.
Momentet är slutbehandlat i denna del.
avseende b) Anslag: Den 20 december 2012 utfärdade regeringen
regleringsbrev för 2013 avseende anslagen 1:1 Naturvårdsverket,
1:2 Miljöövervakning m.m., 1:3 Åtgärder för värdefull natur, 1:4 Sanering och återställning av förorenad natur, 1:5 Miljöforskning,
1:6 Kemikalieinspektionen, 1:7 Internationellt miljösamarbete,
1:8 Supermiljöbilspremie, 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 klimatinvesteringar, 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete
med Ryssland, 1:15 Hållbara städer, 1:16 Skydd av värdefull natur,
1:17 Havs- och vattenmyndigheten, 2:1 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader och
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning under utgiftsområde 20.
Momentet är slutbehandlat i denna del.

Skr. 2012/13:75
Miljödepartementet
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Skr. 2012/13:75
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Näringsdepartementet
Äldre riksmöten
Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
1.

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), 2010/11:75 (p. N 3) och
2011/12:75 (p. N 2).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 48 om ansvaret för lastsäkring*: Regeringen uppdrog den 14
februari 2002 åt Vägverket att utreda hur det straffrättsliga ansvaret
för brott mot bestämmelser om lastsäkring på väg bör vara utformat.
Vägverket redovisade uppdraget i en rapport den 16 april 2003.
Rapporten har remissbehandlats. Näringsdepartementet har under
2009 haft möte med berörda branschorganisationer för att diskutera
ärendets fortsatta hantering. Vägverkets rapport har därefter
remitterats till Transportstyrelsen för analys och eventuellt nya
överväganden. Av Transportsstyrelsens remissyttrande framgår att
ansvaret för säkring av gods i huvudsak bör ligga kvar på föraren
och att nuvarande lagstiftning inte bör ändras. Av remissyttrandet
framgår vidare att förare som känt till att lastsäkringen varit
otillräcklig dömts till ansvar trots lastsäkringsintyg, medan förare
som gjort vad de kunnat inte har ådömts ansvar. I remissyttrandet
konstaterar Transportstyrelsen vidare att bristande lastsäkring,
olyckor och dömda förare inte förekommer i den utsträckning att
befintlig lagstiftning behöver ändras. Mot bakgrund av vad
Transportstyrelsen anfört i sitt remissyttrande beslutade regeringen
den 31 januari 2013 att lägga riksdagens skrivelse i denna del till
handlingarna.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
2.
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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), 2010/11:75 (p. N 7) och 2011/12:75 (p. N 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Mom. 11 om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende
fritidsbåtar*: I proposition 2005/06:160 Moderna transporter
behandlade regeringen frågan om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar. Frågan om kompetensbevis
avseende fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En
departementspromemoria, Ds 2008:32, om behörighetsbevis för
fritidsbåtar och fritidsskepp, har utarbetats och remitterats. En
remissammanställning har gjorts. Ett fördjupat kunskapsunderlag i
frågan kommer att tas fram inom Regeringskansliet. Ärendet bereds
vidare.

Skr. 2012/13:75
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Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
3.

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), 2010/11:75 (p. N 9) och 2011/12:75 (p. N 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att
främja förnybara bränslen när det gäller delmoment b)*: Riksdagen
beslutade 2009 att andelen förnybar energi i transportsektorn 2020
ska vara minst 10 procent (prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25,
rskr. 2008/09:301). Den 23 juni 2010 beslutade regeringen
förordning (2010:807) om ändring i förordningen (2007:1153) med
instruktion för Statens energimyndighet. Beslutet innebar bl.a. att
myndigheten ska verka för att målet för förnybar energi i
transportsektorn till 2020 ska uppnås. Statens energimyndighet har
på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag till nationell
handlingsplan för energi från förnybara energikällor. Handlingsplanen överlämnades till Europeiska kommissionen den 30 juni
2010. Statens energimyndighet har på regeringens uppdrag utrett ett
möjligt kvotpliktssystem för biodrivmedel. Myndighetens redovisning har remissbehandlats. Statens energimyndighet har på
regeringens uppdrag även föreslagit en sektorsövergripande biogasstrategi som remissbehandlats. Regeringen har i prop. 2008/09:163
En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi gjort
bedömningen att utvecklingen bör inriktas på att Sverige 2030 har
en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Regeringen
tillsatte under 2012 en utredning för att närmare analysera
förutsättningar och möjliga åtgärder för att kunna uppnå den ovan
nämnda prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030
(dir. 2012:78). Regeringskansliet har för avsikt att inom kort
remittera en promemoria med förslag till kvotpliktsystem för
biodrivmedel och förslag till skattemässig hantering av biodrivmedel. Ärendet bereds vidare.
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4.
Skr. 2012/13:75
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), 2010/11:75 (p. N
11) och 2011/12:75 (p. N 6).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 14 om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet*: Ett
svenskt agerande såväl nationellt som internationellt i forum såsom
HELCOM, EU och IMO har lett fram till att initiativ tagits 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
inrättats tillsammans med Danmark, en gemensam informationsinsats riktad mot de fartyg som trafikerar Östersjön vintertid, att
avtal har undertecknats mellan Sverige och Finland om effektivare
användning 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 miljö- och säkerhetsarbetet i Östersjön lämnades i
regeringens skrivelse Åtgärder för levande hav (skr. 2009/10:213).
Regeringen beslutade den 17 januari 2013 om Svensk sjöfartsnäring
– Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft i vilken de övriga
frågor som omfattas av riksdagsskrivelsen behandlas.

5.
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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), 2010/11:75 (p. N
12) och 2011/12:75 (p. N 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen*: Under
2006 utarbetades inom Regeringskansliet ett lagförslag om
redovisningscentraler 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
taxinäringen har en skrivelse med elva punkter med förslag till
andra åtgärder lämnats till regeringen. Två av förslagen har
resulterat i uppdrag till Vägverket respektive Styrelsen för
ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). Vägverkets och
Swedacs rapporter har inkommit till Näringsdepartementet och
remitterats. Swedac har tagit ändrade föreskrifter 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 Vägtrafikregisterutredningen. Utredningens betänkande Transportstyrelsens

databaser på vägtrafikområdet (SOU 2010:76), har remissbehandlats. Frågan om redovisningscentraler bereds vidare. Den 25 juli
2012 beslutade Regeringskansliet (Finansdepartementet) att uppdra
åt en s.k. bokstavsutredare att senast den 1 mars 2013 redovisa
förslag till skärpta redovisningskrav för taxinäringen. I sammanhanget kan noteras att regeringen den 8 mars 2012 uppdrog åt
Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen att i samråd senast den 1
mars 2013:
–
ta fram en ordning för återkommande
uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom
yrkestrafiken på väg,
–
utföra
en
tillståndsmätning
av
regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg,
–
lämna förslag på hur riskvärderingssystemet
ska utvidgas i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober
2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som
ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik
och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, samt
–
föreslå eventuella åtgärder för att underlätta
och effektivisera myndigheternas tillsyn och kontroll av
yrkestrafiken på väg.
–
Regeringen kommer att ta ställning till de
förslag som myndigheterna presenterar. Ärendet bereds
vidare.
6.

Skr. 2012/13:75
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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), 2010/11:75 (p. N
13) och 2011/12:75 (p. N 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 42 om förarbevis för vissa fritidsbåtar: Frågan om
kompetensbevis avseende fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En departementspromemoria, Ds 2008:32 om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, har utarbetats och remitterats.
En remissammanställning har gjorts. Ett fördjupat kunskapsunderlag i frågan kommer att tas fram inom Regeringskansliet.
Ärendet bereds vidare.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
7.

nr 24
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, Tilläggsbudget 2, bet. 2007/08:FiU11
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Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 49), 2008/09:75 (p. N
29), 2009/10:75 (p. N 24), 2010/11:75 (p. N 14) och 2011/12:75 (p.
N 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

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
förhandla med Volvo Aero i syfte att uppnå förslag till ett avtal med
företaget om delfinansiering av företagets utvecklingsinvesteringar i
flygmotorprojektet Trent XWB. Sedan Riksgäldskontoret i mars
2009 överlämnat ett sådant förslag har regeringen den 18 januari
2010 anmält ärendet till Europeiska kommissionen för prövning
enligt gemenskapsbestämmelserna om statsstöd. Sedan kommissionen godkänt förslaget gav regeringen den 3 mars 2011
Riksgäldskontoret i uppdrag att för statens del teckna avtal med
Volvo Aero gällande Trent XWB. Efter en ansökan från Volvo
Aero gav regeringen den 26 maj 2011 Riksgäldskontoret i uppdrag
att förhandla med Volvo Aero i syfte att uppnå förslag till ett avtal
med företaget om delfinansiering av företagets utvecklingsinvesteringar i flygmotorprojektet Pratt & Whitney PW1100G, men
sommaren 2012 drog Volvo Aero tillbaka sin ansökan. Ärendet
bereds vidare.
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
8.

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), 2010/11:75 (p. N 16) och 2011/12:75 (p. N 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om granskning av effekter*: I budgetpropositionen för
2013 (prop. 2012/13:1 volym 1, s. 277) redovisade regeringen
förslag till skatteåtgärder som bedöms bidra till ökad
kostnadseffektivitet i klimat- och energipolitiken. Det rör sig om
ändringar av energibeskattningen som innebär mer likvärdiga
konkurrensvillkor för kraftvärmeproduktion inom EU:s system för
handel med utsläppsrätter samt leveranser av värme till vissa
industrikunder. Energimyndigheten publicerade i april 2012
promemorian ”Konsekvenser av att EU skärper sitt utsläppsmål till
30 procent år 2020 – Påverkan på elpriset samt handel med
utsläppsutrymme”, där ett avsnitt behandlar konsekvenserna för
industrin. Vidare har regeringen i regleringsbrevet för budgetåret
2013 uppdragit åt Konjunkturinstitutet att utreda konsekvenserna av
ett begränsat undantag för den elintensiva industrin och specifikt

136

fokusera på frågorna om hur den elintensiva industrin, elkunderna
och samhällsekonomin påverkas på kort respektive lång sikt om en
kvotplikt helt eller delvis skulle införas för den elintensiva
industrins elanvändning. Uppdraget ska redovisas senast den 30
september 2013. Ärendet bereds vidare.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
9.

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), 2010/11:75 (p. N
22) och 2011/12:75 (p. N 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om Institutet för Kvalitetsutveckling*: Den 3 juni 2010
beviljade regeringen medel till Institutet för kvalitetsutveckling för
verksamheten under 2010. Ärendet bereds vidare, se p. 19 rskr.
2011/12:101 mom. 4.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
10.

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) och 2011/12:75 (p.
N 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv när det
gäller delmoment g): Regeringen uppdrog den 22 december 2010 åt
Riksgäldskontoret (RGK) att ingå avtal med Volvo Personvagnar
AB (Volvo) och övriga berörda parter om en statlig garanti på upp
till 3,55 miljarder kronor för lån i Europeiska investeringsbanken
(EIB). RGK slutförde förhandlingarna och undertecknade avtalen
den 22 december 2010. Fram till den 13 december 2012 hade RGK
ställt ut garantier för lånetrancher på totalt 2,625 miljarder kronor.
Den 13 december 2012 betalade Volvo i förtid tillbaka sitt EIB-lån,
samt avgifter för garantin till RGK som samtidigt löstes från sitt
garantiåtagande.
Saab Automobile AB (Saab) och RGK tecknade i februari 2010
avtal om statliga lånegarantier för EIB-lån på upp till 400 miljoner
euro. Fram till april 2011 hade Saab fått 217 miljoner euro av EIBlånet utbetalt. Saab fick i slutet av mars 2011 problem med sin
likviditet. Under våren och sommaren 2011 fattade regeringen fyra
likartade beslut (8 april, 15 april, 27 juni samt 7 juli) om ändringar i
Saabs garantivillkor för att möjliggöra försäljning av Saabs
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industrifastighet. Den 28 oktober beslutade regeringen även att
RGK under vissa förutsättningar skulle kunna medge att Saab
under kort tid utnyttjade del av Saab Automobile Parts AB:s (Parts)
kassa. Saab lyckades trots detta och trots beslut om rekonstruktion
inte lösa sina problem och företaget försattes den 19 december
2011 i konkurs. Med anledning av konkursen fattade regeringen
den 22 december 2011 beslut om bemyndigande för RGK att vidta
åtgärder för att effektivt kunna bevaka statens intressen i
konkursen. RGK infriade slutligen före årsskiftet 2011/12 på
begäran av EIB det statliga garantiåtagandet och betalade Saabs
skulder på strax över 2 miljarder kronor till EIB. Staten har med
anledning därav en motsvarande fordran på konkursboet. Som
säkerheter för garantiåtagandet hade staten som pant erhållit
aktierna i Saabs dotterbolag Saab Automobile Tools AB (Tools)
och Parts. Konkursförvaltaren sålde under sommaren 2012
merparten av konkursboet till National Electric Vehicle Sweden
AB. Affären inkluderade Tools men inte Parts. Den 18 december
2012 genomförde RGK en pantrealisation och tog över aktierna i
Parts från konkursboet. Regeringen uppdrog den 24 januari 2013 åt
RGK att överföra aktierna i Parts till Regeringskansliet (Finansdepartementet). Detta gjorde RGK den 25 januari 2013. Ärendet
bereds vidare.

Skr. 2012/13:75
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11.

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) och 2011/12:75 (p.
N 15).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om Bolagsförvaltningen när det gäller delmoment a)–n): I
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 22)
föreslog regeringen att riksdagen godkänner dels att Arlandabanan
Infrastructure AB och Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab AB
kvarstår som två separata aktiebolag, dels att Swedish National
Road Consulting AB och LFV Aviation Consulting AB kvarstår
som två separata bolag och att ansvaret för förvaltningen av statens
aktier i bolagen kvarstår hos Trafikverket respektive Luftfartsverket. Riksdagen har bifallit dessa förslag (bet. 2012/13:TU1, rskr.
2012/13:118). Den 7 februari 2013 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna.

12.
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nr 214
Regelförenklingsarbetet
Skr. 2009/10:226, bet. 2010/11:NU8
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 20).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om samordnad information vid företagsstart*: Den 15
december 2011 uppdrog regeringen åt Tillväxtverket, Bolagsverket
och Skatteverket att vidareutveckla den myndighetsgemensamma

företagarportalen verksamt.se. För uppdraget avsattes totalt 40
miljoner kronor under 2012–2014. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 mars 2015. Regeringen lämnade i budgetpropositionen för
2013, prop. 2012/13:1, utgiftsområde 24, s. 29 en redogörelse för
hur tillkännagivandet behandlats. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
13.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

nr 222
Trafiksäkerhet
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:TU18
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om mobiltelefonanvändande vid bilkörning*: I skrivelsen
Kommunikationsutrustning i fordon (2012/13:60) redogjorde regeringen för sin syn på mobilanvändande vid bilkörning.

14.

nr 270
Utländsk näringsverksamhet i Sverige
Prop. 2010/11:87, bet. 2010/11:NU19
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om representant vid utstationering av arbetstagare*: 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 näringsidkare bosatta utomlands
med personal utstationerad till Sverige.
Frågan behandlas i proposition 2012/13:71 Anmälningsskyldighet vid utstationering som beslutades av regeringen den 14
februari 2013. Enligt propositionen ska arbetsgivare som
utstationerar arbetstagare i Sverige vara skyldiga att anmäla utstationeringen till Arbetsmiljöverket och utse och anmäla en
kontaktperson i Sverige. Kontaktpersonen ska vara behörig att ta
emot delgivningar för arbetsgivarens räkning och kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i utstationeringslagen
är uppfyllda. Arbetsmiljöverket föreslås utöva tillsyn över att
reglerna följs. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
Momentet är inte slutbehandlat.

15.

nr 274
Behörighet för lokförare
Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 30).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om register över järnvägsfordon*: Som ett led i
beredningen beslutade regeringen den 20 december 2011 i
regleringsbrevet 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
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kulturhistoriska värden. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget
senast den 1 mars 2013. Ärendet bereds vidare.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet
16.

nr 306
Horisontella konkurrensbegränsningar m.m.
Prop. 2010/11:59, bet. 2010/11:NU23
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 34).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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
avregleringar. Uppdraget redovisades den 14 mars 2012. Vidare har
forskare vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet anlitats
av Regeringskansliet för att klargöra vilka faktorer som påverkat
och påverkar elpriset samt i hur stor utsträckning. I uppdraget har
särskilt fokus lagts på konsumentnyttan. Tidsperioden för studien
hade sin början vid avregleringen 1996 fram till 2012. Uppdraget
redovisades till regeringen i rapporten Elmarknaden och elprisets
utveckling före och efter avregleringen: ekonometriska analyser i
slutet av maj 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 omregleringar.
Slutredovisning ska ske i december 2014. Trafikanalys kommer
också årligen att rapportera till regeringen inom ramen för
uppdraget. Regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2013
(prop. 2012/13:1, utgiftsområde 21 s. 22–23, utgiftsområde 22 s. 47
och utgiftsområde 24 s. 43–44) en redogörelse för hur tillkännagivandet behandlats. Skrivelsen i denna del är därmed slutbehandlad.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
17.
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nr 45
Stärkt konsumentkontroll för en utvecklad elmarknad och ett
uthålligt energisystem
Prop. 2010/11:153, bet. 2011/12:NU4
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 42).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om timmätning för elkonsumenter: Regeringen har i
propositionen 2011/12:98 Timmätning för aktiva elkonsumenter
föreslagit att elkonsumenter ska kunna ingå ett elavtal som
förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme utan att
debiteras någon merkostnad för timmätning. Denna reform kommer
att innebära att vanliga elkonsumenter får större möjligheter att ingå
elavtal som liknar dem som förekommer inom industrin. Den 28

juni 2012 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit med
anledning av propositionen (SFS 510), se p 37 rskr. 2011/12:264.
Skrivelsen är härigenom slutbehandlad i denna del.
Mom. 7 om anvisningsavtal*: Regeringen beslutade den 26
januari 2012 om ändringar i Energimarknadsinspektionens uppdrag
att utreda systemet med anvisningsavtal med tillsvidarepris på
elmarknaden. Myndighetens förslag har remissbehandlats. Ärendet
bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 7.
18.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

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
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 46).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för it-politiken: Den 31 maj 2012 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i denna
del.
Mom. 8 I regleringsbrevet för budgetåret 2012 uppdrog
regeringen åt Trafikverket att så snart det är möjligt förvärva de
aktier i Botniabanan AB (publ) som ägs av Kramfors kommun,
Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun samt Umeå
kommun till ett belopp om 90 000 kronor. Enligt uppdraget ska
förvärvet finansieras med medel från Trafikverkets anslag.
Trafikverket bemyndigades vidare att vidta de åtgärder som krävs
för att genomföra förvärvet i enlighet med detta. Vidare ska
Trafikverket enligt uppdraget fr.o.m. den 1 januari 2012 förvalta
aktierna i Botniabanan AB (publ) och ta tillvara statens rättigheter
och skyldigheter i gällande avtal. Slutligen angavs i uppdraget att
Trafikverket snarast möjligt ska avveckla Botniabanan AB (publ).
Den 27 mars 2012 förvärvade Trafikverket Umeå, Kramfors,
Nordmalings och Örnsköldsviks kommuners aktieposter i
Botniabanan AB (publ). Den 14 maj 2012 beslutade en extra
bolagsstämma att bolaget ska likvideras. Likvidationen beräknas
vara avslutad under 2013. Regeringen har för avsikt att rapportera
om bolagets avveckling i budgetpropositionen för 2014. Ärendet
bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 8.

19.

nr 101
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 24, motioner från allmänna motionstiden,
bet. 2011/12:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 48).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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
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kvalitetsutveckling (SIQ) kommer till stånd. Regeringen uppdrog
den 28 april 2011 åt Tillväxtverket att vara huvudman. Vidare har
regeringen den 1 september 2011 beslutat att basfinansiera verksamheten under tre år. Regeringen har dessutom meddelat sin avsikt
att utvärdera verksamheten. Riksdagen har i ett nytt tillkännagivande i december 2011 meddelat att riksdagen inte anser att
frågan är slutbehandlad förrän utvärderingen och eventuella åtgärder till följd av denna är genomförda. För närvarande pågår en
utvärdering av SIQ:s verksamhet. Regeringen avser att återkomma i
frågan i budgetpropositionen för 2014. Se även p. 9, rskr.
2009/10:146. Ärendet bereds vidare.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

20.

nr 133
2006 års sjöarbetskonvention
Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om genomförande av 2006 års sjöarbetskonvention
när det gäller första delssatsen: den 4 april 2012 beslutade
regeringen att Sverige ska ansluta sig till 2006 års sjöarbetskonvention,
när det gäller andra delssatsen p. 1–6: den 23 februari 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 93–98).

21.

nr 145
Mineralpolitiska frågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:NU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om program för gruv- och mineralindustrin*: Regeringen
beslutade den 21 februari 2013 Sveriges mineralstrategi.

22.

nr 148
Bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare
Prop. 2011/12:62, bet. 2011/12:NU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om bemyndigande om krav på och kontroll av vissa elmätare: Den
12 april 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
174).

23.

nr 154
Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten
Skr. 2011/12:20, bet. 2011/12:TU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen
längs Norrlandskusten: Den 4 april 2012 beslutade regeringen att
lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
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24.

nr 166

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål
Motion från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:JuU28
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

Mom. 1 om genomförande av direktivet om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål när det gäller delmoment
b): den 22 mars 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 127).
25.

nr 195
Yrkestrafik och taxi
Prop. 2011/12:80, motioner från allmänna motionstiden, bet.
2011/12:TU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om nya lagar för yrkestrafik och taxi när det gäller
delmoment a) p. 1–19 och delmoment b): den 26 april 2012
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 210–228 och
235).
Mom. 6 om redovisningscentraler för taxi m.m.*: den 25 juli
2012 beslutade Regeringskansliet (Finansdepartementet) att uppdra
åt en s.k. bokstavsutredare att senast den 1 mars 2013 redovisa
förslag till skärpta redovisningskrav för taxinäringen. I
sammanhanget kan noteras att regeringen den 8 mars 2012 uppdrog
åt Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen att i samråd senast den
1 mars 2013:
–
ta fram en ordning för återkommande
uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken
på väg,
–
utföra
en
tillståndsmätning
av
regelefterlevnaden inom yrkes-trafiken på väg,
–
lämna förslag på hur riskvärderingssystemet
ska utvidgas i enlighet med artikel 12 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009
om gemensamma regler beträffande de villkor som ska
uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om
upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, samt
–
föreslå eventuella åtgärder för att underlätta
och effektivisera myndigheternas tillsyn och kontroll av
yrkestrafiken på väg.
Regeringen kommer att ta ställning till de förslag som myndigheterna
presenterar. Ärendet bereds vidare.
Mom. 8 om krav på lokalkännedom för taxiförare*:
Transportstyrelsen arbetar med en översyn om hur regelverket bör
utformas för att tillgodose att taxiförare i Stockholm har tillfredsställande lokalkännedom. Översynen analyserar även behovet i andra
delar av landet. Sådana bestämmelser återges i Transportstyrelsens
föreskrifter. Ärendet bereds vidare.

26.

nr 196
Genomförande av vägarbetsdirektivet för egenföretagare
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Prop. 2011/12:69, bet. 2011/12:TU11
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

Om lagförslaget: Den 26 april 2012 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 229).
27.

nr 211
Trygg naturgasförsörjning
Prop. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om trygg naturgasförsörjning när det gäller p. 1–2: Den 16 maj
2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 273 och
274).

28.

nr 213
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om
elektronisk kommunikation
Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om utlämnande av abonnemangsuppgifter vid misstanke
om immaterialrättslig brottslighet, mom. 8 om lokaliseringsuppgifter om minderåriga försvunna personer, mom. 11 om regeringens övriga lagförslag när det gäller p. 8 och mom. 12 om behandling av lagrade uppgifter: Den 16 maj 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 285).

29.

nr 217
Ändringar i elberedskapslagen
Prop. 2011/12:89, bet. 2011/12:FöU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ändringar i elberedskapslagen: Den 7 juni 2012 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 396).

30.

nr 231
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas – vissa genomförandeåtgärder
Prop. 2011/12:77 och motioner från allmänna motionstiden,
bet. 2011/12:NU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändringar i ellagen och naturgaslagen när det gäller
p. 1 och 2: Den 31 maj 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 335 och 336).

31.
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nr 243
Energideklarationer
Prop. 2011/12:120, bet. 2011/12:CU26
Skrivelsen är slutbehandlad.

Mom. 1 om energideklarationer för byggnader när det gäller p. 1–
3: Den 7 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 397–399).

32.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

nr 244
Bemyndiganden på sjöfartsområdet
Prop. 2011/12:97, bet. 2011/12:TU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändring i fartygssäkerhetslagen och mom. 2 om
ändring i barlastvattenlagen: Den 20 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 476 och 477).

33.

nr 247
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Prop. 2011/12:76, skr. 2011/12:93 samt motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:TU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om komplettering av kollektivtrafiklagen när det gäller p. 1
och 2: Den 14 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 436 och 437).
Mom. 11 om utförande av drift och underhåll*: I skrivelse
2012/13:19 Utförande av drift och underhåll av järnväg behandlade
regeringen frågan om utförande av drift och underhåll.

34.

nr 248
Luftfart
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:TU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om flygtrafikledningstjänst*: Regeringen lämnade i
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 22)
en redogörelse för innehållet i Flygtrafiktjänstutredningens betänkande Färdplan för framtiden – en utvecklad flygtrafiktjänst
(SOU 2012:27). Regeringen konstaterade också angående riksdagens tillkännagivande att betänkandet remitterats och bereddes i
Regeringskansliet, samt att riksdagens tillkännagivande skulle
beaktas i regeringens fortsatta beredning av ärendet. Ärendet bereds
vidare.

35.

nr 257
Planeringssystem för transportinfrastruktur
Prop. 2011/12:118, motioner från allmänna
bet. 2011/12:TU13
Skrivelsen är slutbehandlad.

motionstiden,

Mom. 4 om förändrad tillåtlighetsprövning, mom. 6 om Naturvårdsverkets roll, mom. 7 om biotopskyddet och mom. 10 om lag-
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förslagen i övrigt när det gäller avser p. 1–8: Den 14 juni 2012
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 427, 428 och
439–445).

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

36.

nr 263
Några frågor om Patentbesvärsrätten
Prop. 2011/12:88, bet. 2011/12:NU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om några frågor om Patentbesvärsrätten när det gäller p. 1 och 2:
Den 20 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 474 och475).

37.

nr 264
Timmätning för aktiva elkonsumenter
Prop. 2011/12:98, bet. 2011/12:NU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om timmätning för aktiva elkonsumenter: Den 28 juni 2012
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 510).

38.

nr 276
Frågor om subventioner till kärnkraft
Skr. 2011/12:141, bet. 2011/12:NU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om frågor om subventioner till kärnkraft: Den 6 september 2012
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

39.

nr 280
Vägen till nära-nollenergibyggnader
Skr. 2011/12:131, bet. 2011/12:CU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om handlingsplan för nära-nollenergibyggnader: Den 6 september
2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

40.

146

nr 289
Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande
ändamål
Prop. 2011/12:146, bet. 2011/12:JuU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av regeringens föreskrifter: Den 14
februari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i
denna del till handlingarna.
Mom. 2 om underställning: Den 28 juni 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 518).

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
41.

nr 30
Program för energieffektivisering och vissa andra frågor
Prop. 2012/13:9, bet. 2012/13:NU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om upphävande av lagen om program för energieffektivisering och mom. 3 om ändring i lagen om måttenheter,
mätningar och mätdon: Den 22 november 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 686 och 687).

42.

nr 49
Beredskapslagring av olja
Prop. 2011/12:162, bet. 2012/13:FöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ny lag om beredskapslagring av olja när det gäller p. 1–4: Den
29 november 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 806–809).

43.

nr 54
Några körkortsfrågor
Prop. 2012/13:23, bet. 2012/13:TU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om några körkortsfrågor när det gäller p. 1–3: Den 6 december
2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 874–
876).

44.

nr 69
Certifiering av vissa installatörer
Prop. 2012/13:32, bet. 2012/13:NU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om certifiering av vissa installatörer: Den 6 december 2012
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 838).

45.

nr 95
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Prop.
2012/13:1, utg.omr. 6 och motioner från allmänna motionstiden,
bet. 2012/13:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslag, bemyndiganden, investeringsplaner m.m. när
det gäller delmoment k): Den 13 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

46.

nr 104
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 24 och motioner från allmänna motionstiden, bet. 2012/13:NU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv när det
gäller delmoment a): Den 13 december 2012 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
när det gäller delmoment b): Den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
när det gäller delmoment c): Den 13 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Sveriges
geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
när det gäller delmoment j): Den 13 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Verket för
innovationssystem, Sveriges geologiska undersökning, Patentbesvärsrätten och Konkurrensverket samt anslagen 1:3 Institutens
strategiska kompetensmedel m.m., 1:7 Turistfrämjande, 1:13 Bidrag
till terminologisk verksamhet, 1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien, 1:20 Avgifter till vissa internationella organisationer och 1:22 Bidrag till företagsutveckling och innovation inom
utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
samt Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv.

47.

nr 118
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 22 och motioner från allmänna
motionstiden, bet. 2012/13:TU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om hänsynsmålet för transportpolitiken samt mål och
resultatfrågor när det gäller delmoment a) och b): Den 7 februari
2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse när det
gäller delmoment 1 a) till handlingarna. Ärendet bereds vidare.
Mom. 2 om anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 22
Kommunikationer när det gäller delmoment a)–i): Den 18 december
2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
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när det gäller delmoment j)–m): Den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Post- och
telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
när det gäller delmoment n): Den 18 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende
Trafikverket, Sjöfartsverket, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Transportstyrelsen och Trafikanalys samt anslag 1:15
Avveckling av affärsverket Statens järnvägar inom utgiftsområde
22 Kommunikationer. Den 20 december 2012 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Post- och telestyrelsen
samt anslagen 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
och 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Mom. 3 om Sjöfartsverket när det gäller delmoment a)–c): Den 18
december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2013 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 4 om Luftfartsverket när det gäller delmoment a)–c): Den
18 december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Mom. 5 om bolagsförvaltning när det gäller delmoment a)–b):
Den 7 februari 2013 beslutade regeringen lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1b).
48.

Skr. 2012/13:75
Näringsdepartementet

nr 119
Transportsystemets inriktning
Prop.
2012/13:25,
skr.
2011/12:139,
skr.
2012/13:3,
skr. 2012/13:15, skr. 2012/13:19 och motioner från allmänna
motionstiden, bet. 2012/13:TU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om transportpolitiken och klimatmålen: Den 7 februari
2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del
till handlingarna.
Mom. 7 om planeringsramar för perioden 2014–2025:
Regeringen har den 20 december 2012 uppdragit åt Trafikverket
och till länsplaneupprättarna att ta fram förslag till nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet
och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Mom. 10 om gruvnäringens transportbehov*: Regeringen
uppdrog den 20 december 2012 åt Trafikverket att utreda en
järnvägsförbindelse mellan gruvområdet Kaunisvaara och befintlig
järnväg i Svappavaara. Utredningen ska genomföras inom ramen
för åtgärdsplaneringen som ska redovisas senast den 13 juni 2013.
Mom. 12 om medfinansiering*: Regeringen uppdrog den 20
december 2012 åt Trafikverket att utifrån regeringens
ställningstaganden, utarbeta förtydligade riktlinjer och utgångspunkter för medfinansiering genom bidrag. Arbetet ska genomföras
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inom ramen för åtgärdsplaneringen som ska redovisas senast den
13 juni 2013. Den 7 februari 2013 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna i den del som avser
riksdagens beslut att lägga skrivelserna 2011/12:139 och
2012/13:15 till handlingarna.
Mom. 14 om banavgifter*: Ärendet bereds vidare.
Mom. 15 om utredning om järnvägssystemets organisation*:
Ärendet bereds vidare.
Mom. 17 om utförande av drifts- och underhållsverksamhet: Den
14 februari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
i denna del till handlingarna.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 7, 12, 14 och 15.
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49.

nr 127
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 19 och motioner från allmänna motionstiden, bet. 2012/13:NU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
när det gäller delmoment a): den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt;
när det gäller delmoment b) den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslag 1:3
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt;
när det gäller delmoment c): den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende anslagen
1:1 Regionala tillväxtåtgärder och 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 inom utgiftsområde 19 Regional
tillväxt samt Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
och utgiftsområde 24 Näringsliv.

50.
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nr 129
Utgiftsområde 21 Energi
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 21 och motioner från allmänna motionstiden, bet. 2012/13:NU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella
befogenheter när det gäller delmoment a) och b) och mom. 6 om
anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi när det gäller
delmoment g) och j): den 20 december 2012 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Affärsverket svenska
kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi.
Mom. 6 om anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi när det
gäller delmoment a)–f) och h–i): den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens
energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi; när det gäller
delmoment k): den 20 december 2012 utfärdade regeringen regle-

ringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen och Affärsverket svenska kraftnät
samt anslag 1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av
Barsebäcksverket inom utgiftsområde 21 Energi; när det gäller
delmoment l): den 20 december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens energimyndighet
och Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21 Energi.

Skr. 2012/13:75
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Skr. 2012/13:75
Kulturdepartementet

Kulturdepartementet
Äldre riksmöten
Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
1.

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) och skr. 2011/12:75 (p. Ku 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet*: Regeringen har i
regleringsbrev för 2012 uppdragit åt Statens fastighetsverk att med
utgångspunkt i bland annat kulturutskottets betänkande och
betänkandet från Utredningen om översyn av statens fastighetsförvaltning (SOU 2011:31) förbereda arbetet med att omförhandla
hyresavtalen för huvudbyggnaderna vid Kungliga Operan,
Kungliga Dramatiska teatern, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet. Regeringen har vidare i regleringsbrevet för 2013 uppdragit åt Statens fastighetsverk att lämna en
slutrapport senast den 1 mars 2013 innehållande nya hyressättningsprinciper.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
2.

nr 74
Utgiftsområde 17 Kultur, medier och trossamfund
Prop. 2011/12:1, utgiftsområde 17, bet. 2011/12:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 18 om scenkonstpensionerna*: Av budgetpropositionen för
2013 (prop. 2012/13:1, utgiftsområde 17, s. 33) framgår att
regeringen anser att arbetsmarknadens parter bör ta över ansvaret
för att genom kollektivavtal reglera pensionsvillkoren på scenkonstområdet. Beredning av att införa en sådan ordning pågår i
Regeringskansliet. Regeringen anser att frågan ska lösas på ett
statsfinansiellt ansvarsfullt sätt. Mom. 20 om uppföljning av utvecklingen av museibesök: Den 13 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev till Myndigheten för kulturanalys, i vilket
myndigheten ges i uppdrag att i enlighet med riksdagens
tillkännagivande (bet. 2011/12:KrU1, rskr. 2011/12:74) följa upp
utvecklingen av museibesöken vid de statliga museerna och
analysera besöksmönstren så att dessa kan ställas mot de
kulturpolitiska målen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 december 2013.
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3.

nr 167
Mediefrågor
Mot. 2011/12:Kr297, bet. 2011/12:KrU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 4 om tv-sändningar från stora sportevenemang*: Frågor om
sponsring i Sveriges Television AB behandlas i Public servicekommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU
2012:59), som för närvarande bereds i Regeringskansliet.
4.

nr 224
Radio- och tv-frågor
Mot. 2011/12:Kr221, 2011/12:Kr297, 2010/11:K290,
bet. 2011/12:KU16
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om evenemangslista*: Regeringen gav den 7 februari 2013
Myndigheten för radio och tv i uppdrag att analysera och lämna
förslag till hur en evenemangslista kan utformas. Uppdraget ska
redovisas senast den 15 november 2013.
Mom. 2 om annonstider i radio och tv*: Regeringen avser att låta
göra en utvärdering under innevarande mandatperiod.

Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
5.

nr 33
Ändringar i radio- och tv-lagen
Prop. 2011/12:151, bet. 2012/13:KU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om kortare annonsavbrott i direktsända sportevenemang:
Den 22 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 702).
Mom. 2 om kortare annonsavbrott i andra direktsändningar: Den
22 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 702).
Mom. 3 om övriga förslag till ändringar i radio- och tv-lagen:
Den 22 november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 702).

6.

nr 47
Höständringsbudget för 2012
Prop. 2012/13:2, bet. 2012/13:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag
till konstnärer: Den 13 december 2012 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Konst153

närsnämnden för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer.

Skr. 2012/13:75
Kulturdepartementet
7.

nr 66
Reglering av riksdagens nämnder
Framst. 2012/13:RS1, bet. 2012/13:KU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändring i arkivlagen: Den 6 december 2012 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 889).

8.

nr 86
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 1, bet. 2012/13:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 c) om finansiering av vissa handläggningskostnader vid
Myndigheten för radio och tv: Den 13 december 2012 beslutade
regeringen förordning om ändring i förordningen (2010:1059) med
bemyndigande för Myndigheten för radio och tv att meddela vissa
verkställighetsföreskrifter (SFS 925).
Mom. 1 i) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den
13 december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för Pressstödsnämnden och Myndigheten för radio och tv.

9.

nr 106
Utgiftsområde 17 Kultur, medier och trossamfund
Prop. 2012/13:1, utgiftsområde 17, bet. 2012/13:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2013 inom utgiftsområde 17: Den 13
december och den 20 december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för samtliga anslag.
Mom. 2 a) om bemyndigande att besluta om bidrag till ickestatliga kulturlokaler: Den 13 december 2012 utfärdade regeringen
regleringsbrev till Boverket för ramanslaget 1:5 Stöd till ickestatliga kulturlokaler.
Mom. 2 b) om bemyndigande att besluta om bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål: Den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev till Statens kulturråd för ramanslaget 2:2
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål.
Mom. 2 c) om bemyndigande att besluta om bidrag till litteratur
och kulturtidskrifter: Den 20 december 2012 utfärdade regeringen
regleringsbrev till Statens kulturråd för ramanslaget 3:1 Bidrag till
litteratur och kulturtidskrifter.
Mom. 2 d) om bemyndigande att besluta om bidrag för
konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön: Den 13
december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev till Statens
konstråd för ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön.
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Mom. 2 e) om bemyndigande att besluta om ersättningar och
bidrag till konstnärer: Den 20 december 2012 utfärdade regeringen
regleringsbrev till Konstnärsnämnden för ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer.
Mom. 2 f) om bemyndigande att besluta om bidrag till
kulturmiljövård: Den 20 december 2012 utfärdade regeringen
regleringsbrev till Riksantikvarieämbetet för ramanslaget 7:2
Bidrag till kulturmiljövård.
Mom. 4 om medelstilldelning för 2013 till SR, SVT och UR: Den
13 december 2012 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges
Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio
AB.
Mom. 5 om medelstilldelning för 2013 till Myndigheten för radio
och tv: Den 13 december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev
för Myndigheten för radio och tv.
Mom. 6 om överföring av medel från distributionskontot: Den 13
december 2012 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Mom. 7 om överföring av medel till distributionskontot: Den 13
december 2012 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges
Television AB.
Mom. 8 om bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret: Den 13
december 2012 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges
Television AB.
Mom. 9 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Den 25
oktober 2012 beslutade regeringen att AB Svenska Spel skulle
betala ut 500 000 kronor till Svenska Hemslöjdsföreningars
Riksförbund.
Mom. 10 om överlåtelse av egendom: Regeringen har för avsikt
att ge Statens konstråd i uppdrag att utan ersättning överlåta en
samling grafiska verk till kommunala och fristående skolor.
Mom. 11 om taltidningsverksamheten: Den 13 december 2012
beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket
(SFS 923).
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 10.
10.

Skr. 2012/13:75
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nr 112
Filmpolitiska frågor
Prop. 2012/13:22, utgiftsområde 1, bet. 2012/13:KrU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229): Den 13
december 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
902). Den 10 januari 2013 beslutade regeringen förordning om
ikraftträdande av lagen om ändring i inkomstskattelagen (SFS 2).
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Skr. 2012/13:75
Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsdepartementet
Äldre riksmöten
Riksmötet 2004/05
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), 2010/11:75 (p. A 1) och 2011/12:75 (p. A 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om a-kassa vid förtroendeuppdrag*: Tillkännagivandet
innebär att riksdagen gett regeringen i uppdrag att närmare
överväga frågan om ersättningsrätt m.m. för personer med
förtroendeuppdrag. Den 22 december 2010 tillsatte regeringen en
utredning om förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (dir. 2010:131). Utredningen överlämnade i juni 2011
betänkandet Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda, SOU
2011:54, som remissbehandlades under hösten 2011. Betänkandet
tog bl.a., utöver frågan om förtroendevaldas rätt till ersättning, upp
frågor som berörde deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat med anledning av riksdagens tillkännagivande
om arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa (bet. 2010:11/AU9,
se nedan p. A 6) beslutade regeringen den 13 september 2012
tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04). I tilläggsuppdraget
ingår även att se över denna fråga. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 januari 2015. Regeringen återkommer därför till riksdagen i
frågan.

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), 2010/11:75 (p. A 2)
och 2011/12:75 (p. A 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om ILO:s konvention nr 94*: Frågan om en ratificering av
ILO-konvention nr 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
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december 2007 i mål C-341/05 Laval funnit att krav på anslutning
till svenskt kollektivavtal med det innehåll som Byggnadsarbetareförbundets 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
mål C-346/06, Rüffert mot Land Niedersachsen, som specifikt rörde
krav på villkor i nivå med kollektivavtal inom ramen för offentlig
upphandling.
Frågan om möjligheten att ratificera ILO-konvention 94 är nära
förbunden med innehållet i EU-rätten och de pågående
förhandlingarna av nya upphandlingsdirektiv för modernisering av
upphandlingsregelverket. Förhandlingarna pågår fortfarande och
Europaparlamentet har ännu inte röstat om förslagen. Inom ramen
för förhandlingsarbetet har Sverige, tillsammans med ytterligare
medlemsstater, efterlyst klargöranden av förhållandet mellan EUrätten och ILO-konvention 94 i ljuset av EU-domstolens praxis i
den så kallade Rüffert-domen och i förhållande till utstationeringsdirektivet och fördraget. Sverige har i förhandlingarna också värnat
förslagens ökade utrymme att ställa krav på sociala hänsyn vid
offentlig upphandling. Regeringen har under förhandlingarna närmare redogjort för förhandlingsarbetet i Finansutskottet och EUnämnden och fått stöd för regeringens ståndpunkter.
Regeringen har tillsatt en utredning för det kommande
genomförandet av de nya direktiven (Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om offentlig upphandling, upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt
tilldelning av koncessioner, S 2012:09, dir. 2012:96). Utredaren ska
beakta vad riksdagen tillkännagett om sådan ändring i lagen om
offentlig upphandling att arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav på
villkor enligt svenska kollektivavtal ställas vid upphandling, se
närmare redogörelse under p. A 5 moment 4 nedan. Den 9
september 2010 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i
uppdrag att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt
och samhällspolitiskt perspektiv (Utredningen om utvärdering av
upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken, S
Fi 2010:06, dir. 2010:86). Syftet är att utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande
myndigheter 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 belysa relevant EU-rätt och även beakta internationella
överenskommelser på området. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 5 mars 2013.
Regeringen finner skäl att avvakta med att ta ställning till frågan
om ratificering av ILO:s konvention 94 eftersom frågan hör nära
samman med utgången i förhandlingarna om nya upphandlingsdirektiv och de frågor som behandlas i ovan nämnda
utredningar. Skrivelsen kan antas bli slutbehandlad tidigast i samband med antagande av nya upphandlingsregler till följd av de
kommande nya EU-direktiven.
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Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
3.

nr 275
Trygghetssystem för företagare – arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:AU13
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. A 7) och 2011/12:75
(p. A 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om uppdragstagare och arbetslöshetsförsäkringen*: Den 2
december 2010 tillsatte regeringen en utredning om uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen (dir.
2010:128). Utredningen överlämnade den 16 juni 2011 betänkandet
Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen, SOU 2011:52, som
remissbehandlades under hösten 2011. Betänkandet tog bl.a. upp
frågan i vad mån en uppdragstagare ska betraktas som arbetstagare
eller företagare. Frågan är komplicerad och innehåller förslag som
innebär en förändring av företagarbegreppet. Då det pågår en större
översyn av arbetslöshetsförsäkringen inom ramen för Kommittén
om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04)
lämnade regeringen den 13 september 2012 ett tilläggsdirektiv till
den utredningen (dir. 2012:90) med uppdrag att se över bl.a. denna
fråga. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2015.
Regeringen återkommer därför till riksdagen i frågan.

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. A 14) och 2011/12
(p. A 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om Riksrevisionens styrelses framställning om styrning
inom arbetsmarknadspolitiken*: Regeringen har redovisat åtgärder
med anledning av tillkännagivandet i årsredovisningarna för staten
för 2010 och 2011 (skr. 2010/11:101 och skr. 2011/12:101). Genom
dessa åtgärder anser sig regeringen ha återkommit till riksdagen i
enlighet med tillkännagivandet. Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

5.
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nr 187
En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010–
2015
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU3
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. A 6).
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
upphandling förutsätter bl.a. att kraven står i överensstämmelse med
EU-rätten. För närvarande pågår EU-förhandlingar om nya
upphandlingsdirektiv. Förhandlingarna är ännu inte avslutade och
Europaparlamentet har inte röstat om förslagen. En viktig fråga i
förhandlingarna är just frågan om utrymmet och förutsättningarna
för att ställa krav på olika sociala hänsyn vid offentlig upphandling.
Det närmare rättsläget är idag på flera punkter oklart, inte minst när
det gäller det närmare förhållandet mellan upphandlingsdirektiven
och utstationeringsdirektivet i ljuset av EU-domstolens dom i målet
Rüffert, se närmare redogörelsen under p. A 2. Regeringen har
därför i förhandlingarna efterlyst rättsliga klargöranden om det
närmare förhållandet mellan EU-rätten och ILO-konvention 94 och
aktivt värnat förslagen för upphandlande myndigheter att ställa krav
på sociala hänsyn, bl.a. kollektivavtalsliknande villkor. Regeringen
har under förhandlingarna närmare redogjort för förhandlingsarbetet
i Finansutskottet och EU-nämnden och fått stöd för regeringens
ståndpunkter.
Utgången av förhandlingarna har betydelse för bedömningen av
frågan om ändring av lagen om offentlig upphandling i enlighet
med utskottets hemställan. Regeringen har dock redan tillsatt en
utredning för det kommande genomförandet av de nya direktiven
(Utredningen om genomförande av EU:s direktiv om offentlig
upphandling, upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster samt tilldelning av koncessioner, S
2012:09, dir. 2012:96). Utredaren ska beakta vad riksdagen
tillkännagett om sådan ändring i lagen om offentlig upphandling att
arbetsmiljöhänsyn kan tas och krav på villkor enligt svenska
kollektivavtal ställas vid upphandling.
Härutöver har den s.k. Upphandlingsutredningen (Utredningen
om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken, S Fi 2010:06, dir. 2010:86) haft i uppdrag att
utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Syftet har bl.a. varit att utreda om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning möjliggör för upphandlande myndigheter och enheter att bland annat ta sociala och
etiska hänsyn. Utredningen lämnade sitt slutbetänkande den 5 mars
2013.
Det finns mot denna bakgrund enligt regeringen skäl att avvakta
med att ta ställning till frågan om en lagändring. Skrivelsen kan
antas bli slutbehandlad i samband med antagande av nya upphandlingsregler till följd av de kommande nya EU-direktiven.
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. Arbetsmarknadsdepartementet hade den 15 november 2011 en diskussion med arbetsmarknadens parter om denna fråga. Därefter har LO respektive Svenskt
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Näringsliv, Svensk Handel, KFO, Företagarna och Butikerna
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. arbetsmiljölagen meddelar Arbetsmiljöverket med stöd av bemyndiganden 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.
På grundval av bestämmelser i arbetsmiljölagen och i föreskrifter
från Arbetsmiljöverket (Åtgärder 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.
En fortlöpande dialog förs mellan Arbetsmarknadsdepartementet
och Arbetsmiljöverket om myndighetens verksamhet, däribland
föreskriftsverksamheten.
I regleringsbrevet för 2013 har Arbetsmiljöverket getts i uppdrag
att senast den 2 september 2013 lämna en redovisning till
Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) angående utvecklingen av myndighetens arbete för att främja en förbättrad
säkerhet vad avser risken för hot och våld inom detaljhandeln. I
detta sammanhang ska myndigheten bedöma och ta hänsyn till den
teknikutveckling som sker beträffande kontanthantering. Redovisningen ska avse åtgärder inom i första hand myndighetens
föreskrifts- och inspektionsverksamhet. Beredningen inom Regeringskansliet fortsätter. Skrivelsen är inte slutbehandlad i denna del.
Mom. 17 om en förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell
handlingsplan 2010–2015: Riksdagens beslut innebar att riksdagen
lade regeringens skrivelse 2009/10:248 till handlingarna. Den 7
februari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna i denna del. Momentet är därmed slutbehandlat.
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nr 279
Arbetslöshetsförsäkringen
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU9
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. A 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om allmänna villkor för ersättning i arbetslöshetsförsäkringen*. Tidigare fanns en bestämmelse i arbetslöshetsförsäkringen som innebar att en arbetssökande kunde begränsa sitt
arbetssökande yrkesmässigt och geografiskt under de 100 första
ersättningsdagarna i en ersättningsperiod (den s.k. 100-dagarsregeln). Regeln infördes 2001 för att senare avskaffas 2007.
Riksdagens beslut i denna del innebär att riksdagen har gett
regeringen tillkänna att regeringen bör återkomma till riksdagen
med ett lagförslag som innebär ett återinförande av 100dagarsregeln. En sådan förändring skulle kunna påverka tiden i

arbetslöshet och därmed också kostnaderna för försäkringen och
bör analyseras noga. Frågan måste också analyseras mot bakgrund
av förslagen i regeringens proposition Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m. (prop. 2012/13:12) som också innehåller
förslag som kan påverka den enskildes sökaktivitet och tid i
arbetslöshet. Frågan har därutöver vissa kopplingar till frågan om
arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa (se nedan mom. 6).
Mot bl.a. denna bakgrund beslutade regeringen den 13 september
2012 tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) till Kommittén om hållbara
försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) med
uppdrag att bl.a. utreda denna fråga. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 januari 2015. Regeringen återkommer därför till riksdagen i
denna del. Momentet är således inte slutbehandlat.
Mom. 6 om arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslösa*. Det
nuvarande regelverket för deltidsarbetslösa tillkom 2008. De
förändringar som föreslås måste analyseras noga eftersom de kan få
stora ekonomiska konsekvenser. Frågan har också kopplingar till
frågan om förtroendevaldas rätt till arbetslöshetsersättning (se p.
A 1) och frågan om arbetslösa ska ha rätt att begränsa sitt
arbetssökande under de första 100 dagarna (se ovan angående
mom. 4). Det ingår därför i uppdraget enligt ovan nämnda
tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet att även utreda denna fråga.
Uppdraget ska som framgått redovisas senast den 31 januari 2015.
Regeringen återkommer därför till riksdagen i frågan. Momentet är
således inte slutbehandlat.
7.
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nr 299
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU10
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. A 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utredning om lex Laval*: Regeringen beslutade den 27
september 2012 om kommittédirektiven Utstationering på svensk
arbetsmarknad (dir. 2012:92). En parlamentarisk kommitté
(A 2012:03) ska utvärdera de ändringar som gjordes i lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval,
med anledning av Lavaldomen. Först ska en kartläggning göras av
utstationeringssituationen i Sverige. Med den som utgångspunkt
ska kommittén bl.a. utvärdera om tillämpningen av lex Laval
fungerar så att skyddet för utstationerade arbetstagares grundläggande arbets- och anställningsvillkor kan säkerställas och
överväga vilka lagändringar som krävs för att värna den svenska
modellen i ett internationellt perspektiv. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 december 2014. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 6 om ratificering av ILO-konvention 94*: Regeringen
hänvisar till redogörelsen och de åtgärder som redovisas under p. A
2. Av de skäl som anförts där fortsätter beredningen inom Regeringskansliet. Momentet är således inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2011/12
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Riksdagens skrivelse
8.

nr 66
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 13, bet. 2011/12:AU1
Tidigare redovisad, se skr 2011/12:75 (p. A 15).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om föreskrifter om lån till hemutrustning: Riksdagens
beslut i denna del innebär att föreskrifter om lån till hemutrustning
för flyktingar och vissa andra utlänningar inte längre ska
underställas riksdagen. Regeringen avser därmed att lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna.

9.

nr 88
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2011/12:1, utg.omr. 14, bet. 2011/12:AU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport
Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen. Riksdagens
beslut innebar att riksdagens lade regeringens skrivelse
2010/11:134 till handlingarna. Den 14 februari 2013 lade regeringen riksdagens skrivelse till handlingarna i denna del. Skrivelsen
är därmed slutbehandlad.

10.

nr 176
Vissa arbetsrättsliga frågor, bet. 2011/12:AU9
Motioner från allmänna motionstiden
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ILO:s rekommendation om hiv/aids och arbetslivet.
Regeringen beslutade den 31 maj 2012 att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna i denna del. Momentet är därmed slutbehandlat.
Mom. 8 om solidariskt entreprenörsansvar*. Enligt tillkännagivandet ska regeringen återkomma till riksdagen i syfte att
säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i
utstationeringssituationer. Sedan mars 2012 förhandlas i EU ett
förslag om direktiv om genomförande av utstationeringsdirektivet
(tillämpningsdirektivet). Direktivförslaget innehåller bland annat
bestämmelser om en skyldighet för medlemsstaterna att införa ett
entreprenörsansvar i utstationeringssituationer. I förhandlingarna i
rådet stödjer regeringen i huvudsak kommissionens förslag om ett
entreprenörsansvar. Regeringen stödjer också möjligheten för
medlemsstaterna att själva bestämma omfattningen i övrigt vad
gäller utvidgning till andra sektorer och till flera aktörer i en
entreprenörskedja än till underentreprenörens närmsta avtalspart.
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Förhandlingarna i rådet fortsätter under våren 2013. Direktivförslaget beslutas med kvalificerad majoritet i rådet och Europaparlamentet är medbeslutande. Det irländska ordförandeskapet
planerar att nå en allmän inriktning alternativt en politisk
överenskommelse i juni 2013. Sverige verkar för att förhandlingarna ska gå framåt så att direktivförslaget kan antas så snart det
är möjligt. När förslaget är antaget på EU-nivå så har
medlemsstaterna enligt nuvarande förslag 2 år på sig att genomföra
direktivet i nationell rätt. Momentet är inte slutbehandlat.
11.
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nr 227
En strategi för romsk inkludering och andra minoritetsfrågor
Skr. 2011/12:56, bet. 2011/12:KU17
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om modersmålslärare och undantaget från kravet på
lärarlegitimation*: En promemoria där frågan behandlas har
remitterats (U2012/6626/S). Riksdagen har också beslutat om att
öka anslaget 2:71 Särskilda medel till universitet och högskolor
m.m. med 6 500 000 kronor med anledning av regeringens satsning
på ämneslärarutbildning i minoritetsspråk, prop. 2012/13:1 utgiftsområde 16, bet. 2012/13UbU1, rskr. 2012/13:113. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 12 om en strategi för romsk inkludering 2012–2032:
Riksdagens beslut innebar att riksdagen lade regeringens skrivelse
2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk
inkludering 2012–2032 till handlingarna. Riksdagsskrivelsen är
slutbehandlad i denna del och skrivelsen kan i sin helhet läggas till
handlingarna när arbetet i anledning av mom. 1 är slutfört.

12.

nr 233
Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m.
Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om nämndemäns medverkan i kammarrätten. Den 7 juni
2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 413 och
414).
Mom. 2 om samverkan mellan kommuner om samhällsorientering. Den 7 juni 2012 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 417).
Mom. 4 om förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska
regelverket. Den 7 juni 2012 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 413, 415 och 416).
Mom. 5 om lagen om byggnadstillstånd m.m. Den 7 juni 2012
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 412) och
beslutade förordning (2012:421) om upphävande av cirkuläret
(1964:115) till samtliga statsmyndigheter angående utnyttjande av
statliga och statsbidragsberättigade byggnadsprojekt vid praktisk
utbildning av byggnadsarbetare, förordning (2012:420) om
upphävande av kungörelsen (1971:1206) om viss uppgiftsskyldig-
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het rörande byggnadsarbete och förordning (2012:418) om upphävande av förordningen (1986:777) om byggnadstillstånd.
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nr 267
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.
Prop. 2011/12:122, bet. 2011/12:AU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om diskriminering som har samband med kön i fråga om
försäkringstjänster: Den 20 juni 2012 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 483).
Mom. 7 om diskriminering och bristande tillgänglighet*:
Beredning av frågan pågår i Regeringskansliet. Av tillkännagivandet framgår att en avgörande förutsättning är att reformen införs på
ett samhällsekonomiskt ansvarsfullt sätt. Detta beaktas i det
fortsatta arbetet.
Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse

14.

nr 21
Ett utvidgat skydd för åldersdiskriminering
Prop. 2011/12:159, bet. 2012/13:AU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Den 15
november 2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 673).

15.

nr 36
Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering
Prop. 2011/12:176 , bet. 2012/13:AU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 november 2012 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 741). Den 22 november 2012 beslutade regeringen
förordning om behandling av personuppgifter vid Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (SFS 742).

16.

nr 44
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2012/13:2, bet. 2012/13:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning till
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare: Den
6 december 2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
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avseende anslag 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser
för vissa nyanlända invandrare inom utgiftsområde 13 Integration
och jämställdhet.
Mom. 3 om bemyndigande för anslaget 1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program och insatser: Den 6 december
2012 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev avseende
anslag 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Mom. 4 om bemyndigande för anslaget 1:4 Lönebidrag och
Samhall m.m.: Den 6 december 2012 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev avseende anslag 1:4 Lönebidrag och Samhall
m.m. inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Mom. 13 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade
anslag: Den 6 december 2012 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev avseende anslag 1:6 Från EU-budgeten finansierade
insatser för integration av tredjelandsmedborgare inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
17.
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nr 53
Lag om uthyrning av arbetstagare m.m.
Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om uthyrning av arbetstagare m.m.: Den 6
december 2012 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 854–857). Momentet är därmed slutbehandlat.
Mom. 8 om socialt protokoll*: Enligt riksdagens tillkännagivande bör Sverige kräva att EU ska anta ett juridiskt bindande
socialt protokoll, som tydliggör att grundläggande fackliga rättigheter såsom den fria förhandlings- och konflikträtten samt rätten att
fritt teckna kollektivavtal gäller inom EU och att dessa inte
underordnas EU:s ekonomiska friheter. Anställda ska bl.a. ha rätt
att vidta sympatiåtgärder för löntagare i ett annat land. I tillkännagivandet anges att en sådan femte frihet bör gälla inom hela
EU och komplettera dagens fyra friheter på den inre marknaden.
Frågan bereds inom Regeringskansliet.

18.

nr 85
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2012/13:1, utg. omr. 1, bet. 2012/13:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2013 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse p. i) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 20
december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev avseende anslagen 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter och 7:2 Åtgärder för
den nationella minoriteten romer inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse.
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19.

nr 121
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 14, bet. 2012/13:AU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv när det gäller delmoment:
a) bemyndigande för anslaget 1:3 och b) bemyndigande för
anslaget 1:4 samt delvis f) anvisning av anslag inom utgiftsområde
14: Den 20 december 2012 utfärdade regeringen regleringsbrev för
Arbetsförmedlingen.
c) bemyndigande för anslaget 1:6 och delvis f) anvisning av
anslag inom utgiftsområde 14: Den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige.
d) bemyndigande för anslaget 1:7 och delvis f) anvisning av
anslag inom utgiftsområde 14: Den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering.
e) bemyndigande för anslaget 2:1 och delvis f) anvisning av
anslag inom utgiftsområde 14: Den 20 december 2012 utfärdade
regeringen regleringsbrev för Arbetsmiljöverket.
f) anvisning av anslag inom utgiftsområde 14: Den 20 december
utfärdade regeringen regleringsbrev avseende Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsdomstolen, Medlingsinstitutet
samt anslagen 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m., 1:10 Bidrag till
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning och 2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.

20.

nr 122
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2012/13:1, utg. omr. 13, bet. 2012/13:AU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet m.m. när det gäller delmoment:
a) bemyndigande för anslaget 1:4 och delvis d) anvisning av
anslag inom utgiftsområde 13: Den 20 december utfärdade
regeringen regleringsbrev avseende Arbetsförmedlingen.
b) bemyndigande för anslaget 1:6 och delvis e) anvisning av
anslag inom utgiftsområde 13: Den 20 december utfärdade
regeringen regleringsbrev avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.
d) anvisning av anslag inom utgiftsområde 13: Den 20 december
utfärdade regeringen regleringsbrev avseende Arbetsförmedlingen
och Diskrimineringsombudsmannen samt anslagen 1:1 Integrationsåtgärder, 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande,
1:5 Hemutrustningslån och 2:2 Åtgärder mot diskriminering och
rasism m.m. inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
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e) utvidgad målgrupp för etableringslagen. Den 20 december
2012 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1000)
och beslutade förordning om ändring i förordningen (2010:1122)
om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och
förordning om ändring i förordningen (1990:1361) om lån till
hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar (SFS 998
och 999). Mom. 2 om Diskrimineringsombudsmannens arbete mot
diskriminering. Riksdagens beslut innebar att riksdagen lade
regeringens skrivelse 2011/12:177, Riksrevisionens rapport om hur
Diskrimineringsombudsmannen kan bedriva ett effektivare arbete
mot diskriminering till handlingarna. Den 14 februari 2013 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till
handlingarna.
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Kronologiskt register
Rskr.nr

168

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Skrivelsen är

1997/98
289

S1

SoU25

1999/2000
134
166
253

Ju 1
N1
L1

KU14
TU5
MJU17

X
X

2000/01
272

Fi 1

NU11

X

2001/02
201
233

Fi 2
Ju 2

SkU20
KU21

2002/03
230

L2

MJU10

2003/04
102

S2

SfU1

2004/05
143
153
154
155
166
178
179
181
214
308

Fö 1
Ju 3
Ju 4
Ju 5
S3
N2
Ju 6
A1
M1
Ju 7

FöU5
KU14
LU8
LU8
SoU10
TU7
LU12
AU4
FöU8
JuU19

2005/06
90
111
134
144
148
174

S4
S5
N3
S6
S7
A2

SfU1
SoU1
TU6
SoU6
SoU10
AU3

slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Rskr.nr

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Skrivelsen är

190
223
241
259
285
308
377

Ju 8
N4
U1
N5
Ju 9
N6
Ju 10

SfU8
TU12
UbU14
TU14
SfU10
TU5
LU33

2006/07
115
195
217

Fi 3
Ju 11
Fi 4

SkU11
NU13
NU16

2007/08
24
110
182

N7
Fö 2
S8

FiU11
FöU4
SoU17

2008/09
42
176

N8
Ju 12

NU8
NU11

X
X

2009/10
140
144
146
162
206
220
223
228
275
300
340
348
359
384

Ku 1
S9
N9
Fi 5
UD 1
Fi 6
M2
M3
A3
S 10
Fi 7
Fi 8
M4
Fi 9

KrU1
KrU1
NU1
NU10
UU9
FiU35
MJU21
TU 15
AU13
SoU21
FiU36
FiU21
NU26
NU22

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2010/11
38
48
49
57
64
98

M5
M6
L3
Fi 10
Fi 11
UD 2

KrU3
MJU5
MJU6
FiU18
FiU1
UU2

slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (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

169

Skr. 2012/13:75
Register

Rskr.nr

100
101
118
119
121
126
132
137
138
142
143
154
155
156
165
167
170
175
176
177
179
182
183
187
188
189
190
193
203
206
208
213
214
222
223
231
232
236
237
261
270
274
279
299
306
319
170

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Fö 3
Ju 13
U2
M7
S 11
A4
N 10
U3
N 11
Fi 12
Fi 13
Fi 14
Ju 14
S 12
Fi 15
Fi 16
U4
Ju 15
U5
Fi 17
Ju 16
M8
Fi 18
A5
S 13
Ju 17
Fi 19
L4
Ju 18
U6
Ju 19
Fö 4
N 12
N 13
S 14
L5
Fö 5
Ju 20
U7
UD 3
N 14
N 15
A6
A7
N 16
Fi 20

UFöU2
JuU1
UbU1
MJU1
SfU1
AU2
NU1
UbU3
TU1
FiU4
FiU5
KU8
KU8
KU8
KU24
FiU22
UbU6
JuU12
UbU13
KU14
KU23
CU17
SkU21
AU3
CU10
JuU14
NU7
MJU14
SoU8
UbU7
CU9
FöU2
NU8
TU18
SfU10
MJU20
FöU4
JuU5
UbU12
UU3
NU19
TU19
AU9
AU10
NU23
FiU20

Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (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
X
X
X
X
X
X
X
X

Rskr.nr

324
325
2011/12
21
32
45
56
60
66
74
76
83
85
87
88
92
95
98
99
101
102
103
104
110
115
116
117
119
120
121
122
123
125
126
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Ju 21
S 15

JuU28
SfU12

Ju 22
Fi 21
N 17
Fi 22
L6
A8
Ku 2
Fi 23
UD 4
S 16
N 18
A9
Fö 6
Ju 23
U8
M9

JuU5
FiU1
NU4
KU1
KU1
AU1
KrU1
KrU1
UU2
SfU1
TU1
AU2
FöU1
JuU1
UbU1
MJU1
NU1
NU1
NU1
FiU2
FiU5
KU10
FiU13
FiU15
JuU16
JuU9
JuU12
SoU9
SoU6
CU7
CU8
JuU7
SoU7
FöU2
KrU2
TU6
SkU11
KU2
JuU14
JuU18
SkU5
UbU7

N 19

Fi 24
UD 5
Fi 25
Fi 26
SB 1
Fi 27
Fi 28
Ju 24
Ju 25
Ju 26
S 17
S 18
Ju 27
Ju 28
Ju 29
S 19
Fö 7
U9
N 20
Fi 29
S 20
Ju 30
Ju 31
Fi 30
U 10

Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2012/13:75
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
X
X
X
X
X
171

Skr. 2012/13:75
Register

Rskr.nr

140
141
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
179
180
181
184
185
186
187
188
189
190
191
192
195
196
172

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Ju 32
U 11
UD 6
N 21
L7
S 21
N 22
U 12
Ju 33
U 13
U 14
L8
N 23
UD 7
Fö 8
Fö 9
S 22
Ju 34
S 23
Fi 31
Ju 35
Ju 36
N 24
Ku 3
U 15
Fi 32
Fi 33
M 10
L9
Fi 34
U 16
A 10
Fö 10
Ju 37
Fi 35
Fi 36
Ju 38
S 24
Ju 39
Fi 37
S 25
S 26
S 27
U 17
N 25
N 26

JuU19
UbU9
UU13
NU14
MJU5
SoU11
NU11
AU6
CU12
UbU10
UbU8
MJU10
TU7
UU7
FöU3
FöU4
KU11
KU6
KU6
SkU17
SfU6
JuU28
JuU28
KrU4
UbU11
SkU9
SkU13
MJU19
MJU13
SfU7
UbU12
AU9
FöU6
SoU26
FiU23
FiU38
CU20
CU22
KU13
SkU10
FiU35
SoU15
SoU17
UbU17
TU8
TU11

Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (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
X
X
X
X
X
X
X
X

Rskr.nr

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

L 10
SB 2
Ju 40
Ju 41
S 28
Ju 42
S 29
SB 3
UD 8
S 30
Fi 38
Fi 39
Fi 40
Fi 41
N 27
Ju 43
N 28
U 18
Fö 11
N 29
S 31
Ju 44
Ju 45
Ju 46
Ju 47
Ju 48
Ku 4
Ju 49
A 11
UD 9
UD 10
UD 11
N 30
S 32
A 12
Ju 50
U 19
SB 4
Fi 42
M 11
Fi 43
L 11
M 12
Ju 51
N 31
N 32

MJU14
KU19
KU18
JuU21
SoU13
KU9
SfU14
UU10
UU18
SoU19
SkU18
SkU19
FiU41
FiU42
NU18
JuU8
JuU8
UbU13
FöU5
FöU7
SoU22
CU23
CU25
JuU22
JuU23
JuU25
KU16
KU23
KU17
UU11
UU14
UU15
NU22
SfU13
AU12
JuU24
UbU15
FiU40
FiU46
FiU47
FiU49
MJU22
MJU23
CU24
CU26
TU17

Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2012/13:75
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
X
X
X
X
X
X
X
173

Skr. 2012/13:75
Register

Rskr.nr

245
247
248
250
251
252
253
254
255
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
273
274
276
277
278
279
280
281
282
283
285
286
287
288
289
290
291
292
293
295

174

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

UD 12
N 33
N 34
Fi 44
Fi 45
Fi 46
Ju 52
M 13
UD 13
N 35
U 20
S 33
S 34
L 12
Ju 53
N 36
N 37
UD 14
Fö 12
A 13
SB 5
SB 6
Ju 54
UD 15
Fi 47
UD 16
N 38
U 21
U 22
L 13
N 39
M 14
Fi 48
Fi 49
Fi 50
Fi 51
Ju 55
Ju 56
N 40
L 14
Fö 13
Fi 52
Fi 53
Fi 54

UU16
TU5
TU15
FiU39
FiU43
FiU44
CU19
MJU25
UU17
TU13
UbU21
SoU23
SoU20
MJU21
NU25
NU12
NU21
NU23
FöU8
AU11
KU20
KU21
KU21
KU21
KU24
UU9
NU24
UbU20
UbU22
MJU20
CU27
CU5
FiU21
FiU24
FiU28
FiU30
JuU11
JuU26
JuU26
MJU24
FöU9
FiU20
FiU27
SkU20

Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (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
X
X
X
X
X
X

Rskr.nr

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

S 35
S 36
S 37
Fi 55
Fi 56
Ju 57
Ju 58
Fi 57
Fi 58
Fi 59
Fi 60
UD 17
S 38
S 39
A 14
Fi 61
Fi 62
Ju 59
Ju 60
N 41
Ju 61
Ku 5
Ju 62
M 15
A 15
Fi 63
Fi 64
S 40
Fi 65
Ju 63
Fö 14
S 41
A 16
U 23
L 15
Ku 6
UD 18
N 42
Fi 66
S 42
A 17
N 43
M 16
Ju 64

SfU16
SoU21
SoU24
SkU2
SkU3
JuU6
KU2
KU3
SkU4
SkU5
FiU16
UU14
SoU3
SoU2
AU3
FiU8
FiU13
JuU2
JuU3
NU4
KU5
KU6
KU7
MJU3
AU4
FiU1
SkU15
FiU7
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FöU2
UU13
SoU4
AU5
TU4
MJU4
CU1

Skr. 2012/13:75
Register

Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

2012/13
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
15
16
17
18
21
22
25
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56

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
X
X
X
X
X

175

Skr. 2012/13:75
Register

Rskr.nr

57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
89
90
91
93
94
95
96
97
99
100
101
102
103
104
105
106
107
176

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

S 43
Fi 67
Ju 65
Ju 66
Ju 67
Ju 68
S 44
Fi 68
Ku 7
UD 19
S 45
N 44
Fi 69
Fi 70
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Fi 74
Fi 75
Ju 69
S 46
Fi 76
Fi 77
L 16
SB 7
S 47
Ju 70
A 18
Ku 8
Fi 78
Fi 79
UD 20
Fö 15
M 17
N 45
Fi 80
Fi 81
UD 21
Ju 71
M 18
Fi 82
Fi 83
N 46
UD 22
Ku 9
S 48

CU1
FiU15
JuU4
JuU5
JuU7
KU9
KU9
KU9
KU9
UU8
CU2
NU9
SkU7
SkU9
SkU11
SkU12
SkU13
SkU10
SkU8
SkU8
SfU3
SfU4
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
SkU6
SkU1
UU2
FöU1
FöU1
FöU1
FiU6
FiU12
UU1
SfU2
MJU5
NU10
NU1
NU1
NU1
KrU1
KrU1

Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (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
X
X
X
X
X
X
X
X

Rskr.nr

108
109
110
111
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
132
133
135
136
137
139

Redovisas
under
punkt

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

U 24
M 19
Fi 84
Ju 72
Ku 10
U 25
S 49
S 50
S 51
N 47
N 48
M 20
A 19
A 20
U 26
Ju 73
U 27
L 17
N 49
Ju 74
N 50
UD 23
Fi 85
S 52
Fi 86
Fi 87
Fi 88
Fi 89

KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU2
UbU1
SfU1
SoU1
SoU5
TU1
TU2
MJU1
AU2
AU1
AU1
JuU1
UbU2
MJU2
NU2
CU3
NU3
UFöU1
FiU2
FiU2
FiU3
FiU4
FiU5
FiU10

Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2012/13:75
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

177

Skr. 2012/13:75
Register

Utskottsindelat register
Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

X

slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Konstitutionsutskottet

178

1999/2000
134

KU14

Ju 1

2001/02
233

KU21

Ju 2

X

2004/05
153

KU14

Ju 3

X

2010/11
154
155
156
165
177
179

KU8
KU8
KU8
KU24
KU14
KU23

Fi 14
Ju 14
S 12
Fi 15
Fi 17
Ju 16

2011/12
56
60
115
135
159
160
161
187
198
199
202
224
226
227
268
269
270
271

KU1
KU1
KU10
KU2
KU11
KU6
KU6
KU13
KU19
KU18
KU9
KU16
KU23
KU17
KU20
KU21
KU21
KU21

Fi 22
L6
SB 1
S 20
S 22
Ju 34
S 23
Ju 39
SB 2
Ju 40
Ju 42
Ku 4
Ju 49
A 11
SB 5
SB 6
Ju 54
UD 15

X
X
X
X
X
X

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

273

KU24

Fi 47

X

Skr. 2012/13:75
Register

179

Skr. 2012/13:75
Register

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

KU2
KU3
KU5
KU6
KU7
KU9
KU9
KU9
KU9
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1

Ju 58
Fi 57
Ju 61
Ku 5
Ju 62
Ju 68
S 44
Fi 68
Ku 7
Fi 77
L 16
SB 7
S 47
Ju 70
A 18
Ku 8

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

2007/08
24

FiU11

N7

X

2009/10
220
340
348

FiU35
FiU36
FiU21

Fi 6
Fi 7
Fi 8

X
X
X

2010/11
57
64
142
143
167
319

FiU18
FiU1
FiU4
FiU5
FiU22
FiU20

Fi 10
Fi 11
Fi 12
Fi 13
Fi 16
Fi 20

X
X
X
X
X

2011/12
32
104
110
116
117
181
184
189

FiU1
FiU2
FiU5
FiU13
FiU15
FiU23
FiU38
FiU35

Fi 21
Fi 25
Fi 26
Fi 27
Fi 28
Fi 35
Fi 36
S 25

2012/13
10
11
31
33
34
63
64
65
66
80
81
82
83
84
85
86

slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Finansutskottet

180

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

209
210
236
237
238
239
250
251
252
282
283
285
286
292
293

FiU41
FiU42
FiU40
FiU46
FiU47
FiU49
FiU39
FiU43
FiU44
FiU21
FiU24
FiU28
FiU30
FiU20
FiU27

Fi 40
Fi 41
SB 4
Fi 42
M 11
Fi 43
Fi 44
Fi 45
Fi 46
Fi 48
Fi 49
Fi 50
Fi 51
Fi 52
Fi 53

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

2012/13
15
22
25
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
58
96
97
132
133
135
136
137
139

FiU16
FiU8
FiU13
FiU1
FiU7
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU15
FiU6
FiU12
FiU2
FiU2
FiU3
FiU4
FiU5
FiU10

Fi 60
Fi 61
Fi 62
Fi 63
S 40
Fi 65
Ju 63
Fö 14
S 41
A 16
U 23
L 15
Ku 6
UD 18
Fi 67
Fi 80
Fi 81
Fi 85
S 52
Fi 86
Fi 87
Fi 88
Fi 89

X
X
X

SkU20

Fi 2

slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2012/13:75
Register

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

Skatteutskottet
2001/02
201

X
181

Skr. 2012/13:75
Register

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

2006/07
115

SkU11

Fi 3

X

2010/11
183

SkU21

Fi 18

X

2011/12
134
138
163
169
170
188
207
208
295

SkU11
SkU5
SkU17
SkU9
SkU13
SkU10
SkU18
SkU19
SkU20

Fi 29
Fi 30
Fi 31
Fi 32
Fi 33
Fi 37
Fi 38
Fi 39
Fi 54

X
X

2012/13
5
6
12
13
38
70
71
72
73
74
75
76
77
89
90

SkU2
SkU3
SkU4
SkU5
SkU15
SkU7
SkU9
SkU11
SkU12
SkU13
SkU10
SkU8
SkU8
SkU6
SkU1

Fi 55
Fi 56
Fi 58
Fi 59
Fi 64
Fi 69
Fi 70
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Fi 74
Fi 75
Ju 69
Fi 78
Fi 79

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

2004/05
308

JuU19

Ju 7

2010/11
101
175
189
236

JuU1
JuU12
JuU14
JuU5

Ju 13
Ju 15
Ju 17
Ju 20

slutbe-

handlad
(X)

inte slutbehandlad (X)

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Justitieutskottet

182

X

X
X
X
X

324

JuU28

Ju 21

X

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

2011/12
21
95
119
120
121
129
136
137
140
165
166
200
212
213
221
222
223
234
287
288
289

JuU5
JuU1
JuU16
JuU9
JuU12
JuU7
JuU14
JuU18
JuU19
JuU28
JuU28
JuU21
JuU8
JuU8
JuU22
JuU23
JuU25
JuU24
JuU11
JuU26
JuU26

Ju 22
Ju 23
Ju 24
Ju 25
Ju 26
Ju 29
Ju 30
Ju 31
Ju 32
Ju 36
N 24
Ju 41
Ju 43
N 28
Ju 46
Ju 47
Ju 48
Ju 50
Ju 55
Ju 56
N 40

X
X
X
X
X
X

2012/13
7
28
29
59
60
61
124

JuU6
JuU2
JuU3
JuU4
JuU5
JuU7
JuU1

Ju 57
Ju 59
Ju 60
Ju 65
Ju 66
Ju 67
Ju 73

X

2004/05
154
155
179

LU8
LU8
LU12

Ju 4
Ju 5
Ju 6

X

2005/06
377

LU33

Ju 10

X

Skr. 2012/13:75
Register

Skrivelsen är
slutbe-

handlad
(X)

inte slutbehandlad (X)

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

X
X
X
X
X
X

Lagutskottet

X
X

183

Skr. 2012/13:75
Register

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

2009/10
206

UU9

UD 1

2010/11
98
261

UU2
UU3

UD 2
UD 3

X
X

2011/12
83
144
155
204
205
228
229
230
245
255
274

UU2
UU13
UU7
UU10
UU18
UU11
UU14
UU15
UU16
UU17
UU9

UD 4
UD 6
UD 7
SB 3
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11
UD 12
UD 13
UD 16

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2012/13
16
50
67
91
99

UU14
UU13
UU8
UU2
UU1

UD 17
Fi 66
UD 19
UD 20
UD 21

X
X
X

slutbe-

handlad
(X)

inte slutbehandlad (X)

Utrikesutskottet

X

X
X

Försvarsutskottet

184

2004/05
143
214

FöU5
FöU8

Fö 1
M1

X
X

2007/08
110

FöU4

Fö 2

X

2010/11
213
232

FöU2
FöU4

Fö 4
Fö 5

X

2011/12

X

92

FöU1

Fö 6

X

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

131
157
158
179
216
217
266
291

FöU2
FöU3
FöU4
FöU6
FöU5
FöU7
FöU8
FöU9

Fö 7
Fö 8
Fö 9
Fö 10
Fö 11
N 29
Fö 12
Fö 13

2012/13
49
93
94
95

FöU2
FöU1
FöU1
FöU1

N 42
Fö 15
M 17
N 45

slutbe-

handlad
(X)
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inte slutbehandlad (X)

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Socialförsäkringsutskottet
2003/04
102

SfU1

S2

X

2005/06
90
190
285

SfU1
SfU8
SfU10

S4
Ju 8
Ju 9

X
X
X

2010/11
121
223
325

SfU1
SfU10
SfU12

S 11
S 14
S 15

X
X

2011/12
85
164
173
203
232

SfU1
SfU6
SfU7
SfU14
SfU13

S 16
Ju 35
Fi 34
S 29
S 32

X
X
X
X
X

2012/13
2
78
79
100
114

SfU16
SfU3
SfU4
SfU2
SfU1

S 35
S 46
Fi 76
Ju 71
S 49

X
X
X
X
X

X

185

Skr. 2012/13:75
Register
Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

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

2007/08
182

SoU17

S8

X

2009/10
300

SoU21

S 10

X

2010/11
203

SoU8

Ju 18

2011/12
122
123
130
147
180
190
191
201
206
218
259
260

SoU9
SoU6
SoU7
SoU11
SoU26
SoU15
SoU17
SoU13
SoU19
SoU22
SoU23
SoU20

S 17
S 18
S 19
S 21
Ju 37
S 26
S 27
S 28
S 30
S 31
S 33
S 34

2012/13
3
4
17
18
51

SoU21
SoU24
SoU3
SoU2
SoU4

S 36
S 37
S 38
S 39
S 42

slutbe-

handlad
(X)

inte slutbehandlad (X)

Socialutskottet

186

X

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

X
X
X
X
X

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

SoU1
SoU5

S 50
S 51

2009/10
140
144

KrU1
KrU1

Ku 1
S9

2010/11
38

KrU3

M5

X

2011/12
74
76
132
167

KrU1
KrU1
KrU2
KrU4

Ku 2
Fi 23
U9
Ku 3

X
X

2012/13
106
107
108
109
110
111
112

KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU2

Ku 9
S 48
U 24
M 19
Fi 84
Ju 72
Ku 10

115
116
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Skrivelsen är
slutbe-

handlad
(X)

inte slutbehandlad (X)

X
X

Kulturutskottet

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

Utbildningsutskottet
2005/06
241

UbU14

U1

2010/11
118
137
170
176
206
237

UbU1
UbU3
UbU6
UbU13
UbU7
UbU12

U2
U3
U4
U5
U6
U7

X

2011/12
98

UbU1

U8

X

X

X
X
X
X
X

187
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139

UbU7

U 10

X

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

141
151
152
168
174
192
215
235
258
277
278

UbU9
UbU10
UbU8
UbU11
UbU12
UbU17
UbU13
UbU15
UbU21
UbU20
UbU22

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

2012/13
113
125

UbU1
UbU2

U 25
U 27

X

1999/2000
166

TU5

N1

X

2004/05
178

TU7

N2

2005/06
134
223
259
308

TU6
TU12
TU14
TU5

N3
N4
N5
N6

2009/10
228

TU15

M3

2010/11
138
222
274

TU1
TU18
TU19

N 11
N 13
N 15

2011/12
87
133
154
195

TU1
TU6
TU7
TU8

N 18
N 20
N 23
N 25

slutbe-

handlad
(X)
X
X
X
X

inte slutbehandlad (X)

X
X
X
X
X
X
X

X

Trafikutskottet

188

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

196

TU11

N 26

X

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

244
247
248
257

TU17
TU5
TU15
TU13

N 32
N 33
N 34
N 35

2012/13
54
118
119

TU4
TU1
TU2

N 43
N 47
N 48

slutbe-

handlad
(X)
X
X
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inte slutbehandlad (X)

X
X

X
X
X

Miljö- och jordbruksutskottet
1999/2000
253

MJU17

L1

2002/03
230

MJU10

L2

2009/10
223

MJU21

M2

X

2010/11
48
49
119
193
231

MJU5
MJU6
MJU1
MJU14
MJU20

M6
L3
M7
L4
L5

X
X
X
X
X

2011/12
99
146
153
171
172
197
240
241
254
261
279
290

MJU1
MJU5
MJU10
MJU19
MJU13
MJU14
MJU22
MJU23
MJU25
MJU21
MJU20
MJU24

M9
L7
L8
M 10
L9
L 10
L 11
M 12
M 13
L 12
L 13
L 14

2012/13

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
189
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35

MJU3

M 15

X

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

MJU4
MJU5
MJU1
MJU2

M 16
M 18
M 20
L 17

2000/01
272

NU11

Fi 1

2006/07
195
217

NU13
NU16

Ju 11
Fi 4

X
X

2008/09
42
176

NU8
NU11

N8
Ju 12

X
X

2009/10
146
162
359
384

NU1
NU10
NU26
NU22

N9
Fi 5
M4
Fi 9

X
X

2010/11
132
190
214
270
306

NU1
NU7
NU8
NU19
NU23

N 10
Fi 19
N 12
N 14
N 16

2011/12
45
101
102
103
145
148
211
231
262
263
264

NU4
NU1
NU1
NU1
NU14
NU11
NU18
NU22
NU25
NU12
NU21

N 17
N 19
Fi 24
UD 5
N 21
N 22
N 27
N 30
Ju 53
N 36
N 37

55
101
120
126

slutbe-

handlad
(X)
X
X

inte slutbehandlad (X)

X
X

Näringsutskottet

190

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

265
276

NU23
NU24

UD 14
N 38

2012/13
30
69
102
103
104
105
127
129

NU4
NU9
NU10
NU1
NU1
NU1
NU2
NU3

N 41
N 44
Fi 82
Fi 83
N 46
UD 22
N 49
N 50
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Skrivelsen är
slutbe-

handlad
(X)
X
X

inte slutbehandlad (X)

X
X
X
X
X
X
X
X

Arbetsmarknadsutskottet
2004/05
181

AU4

A1

X

2005/06
174

AU3

A2

X

2009/10
275

AU13

A3

X

2010/11
126
187
279
299

AU2
AU3
AU9
AU10

A4
A5
A6
A7

2011/12
66
88
149
176
233
267

AU1
AU2
AU6
AU9
AU12
AU11

A8
A9
U 12
A 10
A 12
A 13

2012/13
21
36
53
121
122

AU3
AU4
AU5
AU2
AU1

A 14
A 15
A 17
A 19
A 20

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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123

AU1

U 26

X

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är

2010/11
182
188
208

CU17
CU10
CU9

M8
S 13
Ju 19

2011/12
125
126
150
185
186
219
220
242
243
253
280
281

CU7
CU8
CU12
CU20
CU22
CU23
CU25
CU24
CU26
CU19
CU27
CU5

Ju 27
Ju 28
Ju 33
Ju 38
S 24
Ju 44
Ju 45
Ju 51
N 31
Ju 52
N 39
M 14

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2012/13
56
57
68
128

CU1
CU1
CU2
CU3

Ju 64
S 43
S 45
Ju 74

X
X
X
X

Rskr.nr

slutbe-

handlad
(X)

inte slutbehandlad (X)

Civilutskottet

X
X
X

X
X
X

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

192

2010/11
100

UFöU2

Fö 3

X

2012/13
130

UFöU1

UD 23

X

Statsrådsberedningen

Skr. 2012/13:75
Register

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 14 mars 2013

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Bildt,
Ask, Larsson, Erlandsson, Hägglund, Carlsson, Borg, Adelsohn
Liljeroth, Ohlsson, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, ElmsäterSvärd, Ullenhag, Hatt, Ek, Lööf, Arnholm
Föredragande: statsministern Reinfeldt

Regeringen beslutar skrivelse 2012/13:75 Redogörelse för behandlingen
av riksdagens skrivelser till regeringen.

193

