Försvarsutskottets yttrande
2017/18:FöU7y

Riksdagens skrivelser till regeringen –
åtgärder under 2017
Till konstitutionsutskottet
Den 15 mars beslutade konstitutionsutskottet att be övriga utskott att senast
den 26 april 2018 yttra sig över skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till
regeringen – åtgärder under 2017 och de motioner som kunde komma att
väckas med anledning av skrivelsen i de delar de berör respektive utskotts
beredningsområde.
Försvarsutskottet har vid behandlingen koncentrerat sig på de riksdagsskrivelser som riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden.
Inga följdmotioner har väckts inom försvarsutskottets beredningsområde.
I yttrandet finns en avvikande mening (M, C, L, KD).
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Utskottets överväganden
Skrivelsen
Totalt redovisar regeringen 24 riksdagsskrivelser som riktats till regeringen
med anledning av försvarsutskottets betänkanden (s. 308–309): två skrivelser
från 2012/13, en skrivelse från 2014/15, sex skrivelser från 2015/16, tio
skrivelser från 2016/17 och fem skrivelser från 2017/18. Av dessa redovisas
13 som slutbehandlade. För övriga redovisas beredningsläget.

Utskottets ställningstagande
Utskottet kan inledningsvis konstatera att regeringen antingen har vidtagit
åtgärder eller påbörjat beredning i de fall då tillkännagivanden ännu inte
slutbehandlats. Utskottet är positivt till detta.
När det gäller riksdagens tillkännagivanden till regeringen om att inrätta av
ett centrum med specialistkompetens och forskning om veteranfrågor (bet.
2014/15:FöU7, rskr. 2014/15:132) konstaterade utskottet i samband med
beredningen av regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2018 (prop.
2017/18:1 utg. omr. 6) att regeringen beslutat att Försvarsmakten senast den 1
juli 2017 skulle inrätta ett veterancentrum för att stärka och utveckla
myndighetens veteran- och anhörigverksamhet. Regeringen anförde vidare att
det i anvisningarna till myndigheten står att den ska sträva efter
myndighetsöverskridande arbete samt att Försvarsmakten enligt uppdrag i
regleringsbrevet för 2017 inrättade ett veterancentrum den 1 juli. I och med
inrättandet av Försvarsmaktens veterancentrum bedömde regeringen att frågan
om veterancentrum var omhändertagen och därmed slutbehandlad. Utskottet
hade inte några invändningar mot regeringens bedömning (bet. 2017/18:FöU1
s. 50). Utskottet har inte heller nu någon annan uppfattning och delar således
regeringens bedömning att tillkännagivandet är slutbehandlat.
Tillkännagivandet om Veteranutredningens förslag (bet. 2015/16:FöU8,
rskr. 2015/16:149) behandlade utskottet i samband med regeringens
redovisning i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1 utg. omr. 6, bet.
2017/18:FöU1 s. 17 f.). Utskottet delade inte regeringens bedömning att
riksdagens tillkännagivande kunde anses som slutbehandlat. Utskottet anförde
i betänkandet att regeringen borde vidta de åtgärder som krävs för att
konsolidera veteranpolitiken och ytterligare stärka stödet till veteranerna och
deras anhöriga i linje med Veteranutredningens förslag (SOU 2014:27). Enligt
utskottets mening var utredningens förslag om en särskild lag till stöd och
hjälp för civila tjänstemän som deltagit i en internationell insats en viktig del
i det arbetet, något regeringen inte hade gått vidare med. Utskottet föreslog
därför ett nytt tillkännagivande till regeringen om en lag till stöd för civila som
gjort internationella insatser (bet. 2017/18:FöU1, rskr. 2017/18:100). Utskottet
konstaterar att regeringen i skrivelsen redovisar att dessa tillkännagivanden
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inte är slutbehandlade och att beredning pågår i Regeringskansliet. Utskottet
är positivt till detta.
Vad gäller riksdagens tillkännagivande om ansvaret för vidmakthållandet
av Försvarsmaktens materiel i betänkande 2017/18:FöU1 punkt 5 (rskr.
2017/18:101) hänvisar regeringen till en pågående översyn och att man avser
återkomma till riksdagen när den är genomförd. Översynen presenterades den
28 mars och är en analys av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om
vidmakthållande och upphandling. Utskottet behandlar frågan i sitt
betänkande Militära frågor (bet. 2017/18:FöU6).
Stockholm den 26 april 2018
På försvarsutskottets vägnar

Allan Widman
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Allan Widman (L), Åsa Lindestam
(S), Hans Wallmark (M), Peter Jeppsson (S), Beatrice Ask (M), Alexandra
Völker (S), Mikael Jansson (-), Jan R Andersson (M), Kent Härstedt (S),
Daniel Bäckström (C), Lotta Olsson (M), Paula Holmqvist (S), Roger Richtoff
(SD), Lotta Johnsson Fornarve (V), Mikael Oscarsson (KD) och Mattias
Ottosson (S).
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Avvikande mening
Veteranutredningens förslag (M, C, L, KD)
Allan Widman (L), Hans Wallmark (M), Beatrice Ask (M), Jan R Andersson
(M), Daniel Bäckström (C), Lotta Olsson (M) och Mikael Oscarsson (KD)
anför:
Vi vill påminna om att utskottet i sitt yttrande 2016/17:FöU5y till
konstitutionsutskottet framhöll vikten av att veteranstödet även skulle omfatta
civila som tjänstgjort i olika insatser och att ett veterancentrum skulle tjäna
såväl civila som militära veteraner, vilket är en viktig roll för ett
veterancentrum. Det av regeringen beslutade och inrättade centrumet för
veteransoldater i Försvarsmakten motsvarar inte vad Veteranutredningen
föreslog. Centrumet framstår inte som tillgängligt för civila tjänstemän som
gjort internationella insatser. Vi anser därmed att det fortfarande finns behov
av kompletterande åtgärder när det gäller riksdagens tillkännagivande i
betänkande 2014/15:FöU7 (rskr. 2014/15:132).
När det gäller tillkännagivandet om Veteranutredningens förslag (bet.
2015/16:FöU8, rskr. 2015/16:149) och tillkännagivandet till regeringen om
stöd till civila som gjort internationella insatser (bet. 2017/18:FöU1, rskr.
2017/18:100) konstaterar vi att regeringen i skrivelsen redovisar att dessa
tillkännagivanden inte är slutbehandlade och att beredning pågår i
Regeringskansliet. Det är av yttersta vikt att dessa frågor omhändertas, och
därför ser vi fram emot att regeringen inom en snar framtid kommer in med
förslag på hur frågorna avses behandlas.
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