Justitieutskottets yttrande
2015/16:JuU1y

Ramen för utgiftsområde 4
Rättsväsendet
Till finansutskottet
Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över
budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1 Förslag till statens budget,
finansplan och skattefrågor) och motioner som kan väckas med anledning av
propositionen i de delar som berör utskottets beredningsområde.
Justitieutskottets begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och
motionerna som gäller utgiftsramen för 2016 samt de preliminära
utgiftsramarna för 2017 och 2018 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet.
Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i
dessa delar.
I yttrandet finns fem avvikande meningar (M, SD, C, FP, KD)
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Utskottets överväganden
Utgiftsramen för utgiftsområde 4
Propositionen
I propositionens yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för
utgiftsområde 4 Rättsväsendet ska uppgå till 41 573 737 kronor 2016.
Regeringen föreslår vidare i yrkande 9 att utgifterna för 2017 och 2018 som
riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 42 149 miljoner
kronor och 42 959 miljoner kronor.

Motionerna
I partimotion 2014/15:3043 yrkande 3 i denna del föreslår Anna Kinberg Batra
m.fl. (M) att ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet för 2016 höjs med 55
miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i
denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för
utgiftsområdet för 2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
I partimotion 2014/15:761 yrkande 6 i denna del föreslår Jimmy Åkesson
m.fl. (SD) att ramen för utgiftsområdet för 2016 höjs med 1,961 miljarder
kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 5 i denna del
lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för
2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
I partimotion 2014/15:3223 yrkande 3 i denna del föreslår Anders W
Jonsson m.fl. (C) att ramen för utgiftsområdet för 2016 sänks med 15 miljoner
kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del
lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för
2017 och 2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
I partimotion 2014/15:3244 yrkande 3 i denna del föreslår Jan Björklund
m.fl. (FP) att ramen för utgiftsområdet för 2016 sänks med 10 miljoner kronor
i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas
även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2017 och
2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
I partimotion 2014/15:2512 yrkande 3 i denna del föreslår Andreas Carlson
m.fl. (KD) att ramen för utgiftsområdet för 2016 höjs med 35 miljoner kronor
i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas
även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2017 och
2018 som riktlinje för regeringens budgetarbete.
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Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 4
Tusental kronor
År

Regeringen

2016

41 573 737

M

SD

+55 000 +1 961 000

C
-15 000

FP

KD

-10 000

+35 000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 4
Miljoner kronor
År

Regeringen

M

SD

C

FP

KD

42 149
42 959

+90
+200

+ 2 271
+ 2 723

-15
-15

-43
-98

+55
+25

2017
2018

Utskottets ställningstagande
Justitieutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till
utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet för 2016 samt de preliminära
utgiftsramarna för utgiftsområdet åren därefter. Motion 2015/16:761
yrkandena 5 och 6 i dessa delar, motion 2015/16:2512 yrkande 3 och 4 i dessa
delar, motion 3043 yrkande 3 och 4 i dessa delar, motion 3223 yrkande 3 och
4 i dessa delar och motion 3244 yrkande 3 och 4 i dessa delar avstyrks.

Stockholm den 22 oktober 2015
På justitieutskottets vägnar

Beatrice Ask
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Beatrice Ask (M), Annika Hirvonen
Falk (MP), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Krister
Hammarbergh (M), Arhe Hamednaca (S), Kent Ekeroth (SD), Anti Avsan
(M), Susanne Eberstein (S), Johan Hedin (C), Petter Löberg (S), Adam
Marttinen (SD), Roger Haddad (FP), Andreas Carlson (KD), Lawen Redar (S),
Ellen Juntti (M) och Torbjörn Björlund (V).
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Avvikande meningar
1.

Utgiftsramen (M)
Beatrice Ask (M), Krister Hammarbergh (M), Anti Avsan (M) och Ellen
Juntti (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:3043 yrkandena
3 och 4 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i
budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

2.

Utgiftsramen (SD)
Kent Ekeroth (SD) och Adam Marttinen (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:761 yrkandena
5 och 6 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i
budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

3.

Utgiftsramen (C)
Johan Hedin (C) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:3223 yrkandena
3 och 4 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i
budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

4.

Utgiftsramen (FP)
Roger Haddad (FP) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:3244 yrkandena
3 och 4 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i
budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.

5.

Utgiftsramen (KD)
Andreas Carlson (KD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2015/16:2512 yrkandena
3 och 4 i dessa delar. Regeringens förslag i motsvarande delar i
budgetpropositionen bör avstyrkas, likaså övriga oppositionspartiers förslag.
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