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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 2014. Dessutom lämnar
regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.
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Förord

Skr.
Skr.2014/15:75
2014/15:75

Sedan 1961 har regeringen lämnat redogörelser till riksdagen för vilka
åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens olika
beslut, senast i skr. 2013/14:75. 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 brukar
regeringen lämna en redovisning av regelbeståndet och regelregistreringen.
Utformningen av redogörelsen 2014
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 2014. 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 2012/13
och 2013/14 och sist tiden fram till juluppehållet av det nu pågående
riksmötet 2014/15. Redovisningen omfattar alla riksdagsskrivelser som
ställs till regeringen fr.o.m. nr 140 från 2013/14 t.o.m. nr 96 från
2014/15. 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 utskottsbetänkandena 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 det utskott där ärendena beretts.
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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.
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Antalet kungjorda grund- och ändringsförfattningar i SFS under år 2014
var 1 589. Av dessa författningar var 126 grundförfattningar (50 lagar
och 76 förordningar m.m.). Den siffran kan jämföras med 1 178 under år
2013, 1 001 under år 2012 och 1 609 under år 2011.

Fördelningen av författningar i SFS per departement den 31 december
2014 är följande.
Departement

Statsrådsberedningen

10

1

9

0

Justitiedepartementet

897

452

406

39

Utrikesdepartementet

153

34

96

23

Försvarsdepartementet

124

36

87

1

Socialdepartementet

627

153

459

15

Finansdepartementet

781

392

385

4

Utbildningsdepartementet

209

22

182

5

Landsbygdsdepartementet

178

55

111

12

Miljödepartementet

144

32

111

1

Näringsdepartementet

441

143

296

2

Kulturdepartementet

98

17

81

0

Arbetsmarknadsdepartementet

134

54

80

0

Övriga

220

0

4

216

4 016 1 391

2 307

318

Totalt

6

6

Antal
Lagar Förord- Övrigt
förningar
fattningar

Statsrådsberedningen

Skr. 2014/15:75
Statsrådsberedningen

1

Statsrådsberedningen

Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
1.

nr 142
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas
handläggning
Bet. 2013/14:KU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 februari 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

2.

nr 148
Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen
Skr. 2013/14:29, bet. 2013/14:UU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 mars 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

3.

nr 232
Kommittéberättelse 2014
Skr. 2013/14:103, bet. 2013/14:KU36
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

4.

nr 256
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013
Skr. 2013/14:115, bet. 2013/14:UU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13, reservation 28 om kollektivavtal*: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att alla försök från EUkommissionen att lägga sig i lönebildningen ska avvisas och att
regelverket som omger kollektivavtalen måste bli starkare.
Regeringen beslutade den 27 november 2014 om ett tilläggsdirektiv (dir. 2014:149) som innebär att Utstationeringskommittén
(A 2012:03) fått ett utvidgat uppdrag att överväga vilka lagändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att stärka
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kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer och utarbeta
nödvändiga författningsförslag (se vidare under p. A 5). Momentet är inte slutbehandlat.
5.

nr 312
Granskningsbetänkande
Bet. 2013/14:KU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 oktober 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

6.

nr 331
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen
Skr. 2013/14:75, bet. 2013/14:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 december 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
7.

nr 50
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse. p. g) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den
18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Regeringskansliet (anslag 4:1), Svensk
författningssamling (anslag 6:4) och Svenska institutet för europapolitiska studier (anslag 9:1).
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Äldre riksmöten
Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
1.

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), 2011/12:75 (p. Ju 3), 2012/13:75
(p. Ju 2) och 2013/14:75 (p. Ju 1).
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
tryck- och yttrandefriheten, överlämnade 2012 sitt slutbetänkande,
En översyn av tryck- och yttrandefriheten (SOU 2012:55). Delar
av betänkandet har lett till en proposition (prop. 2013/14:47).
Regeringen tillsatte under 2014 en ny parlamentariskt sammansatt
kommitté (dir. 2014:97) som bl.a. har i uppdrag att vidare utreda
vissa av de frågor som Yttrandefrihetskommittén har övervägt.
Kommitténs uppdrag omfattar bl.a. det som tillkännagivandet
avser. Kommittén, som har antagit namnet Mediegrundlagskommittén, har påbörjat sitt arbete. Uppdraget ska redovisas
senast den 1 september 2016. Momentet är inte slutbehandlat.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
2.

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 18), 2007/08:75 (p. Ju 14), 2008/09:75 (p. Ju 10), 2009/10:75
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(p. Ju 9), 2010/11:75 (p. Ju 5), 2011/12:75 (p. Ju 4), 2012/13:75
(p. Ju 3) och 2013/14:75 (p. Ju 2).
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 till en ny lag (SOU 2010:29). I betänkandet behandlas bl.a.
frågan om vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta
med alltför långa 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. För närvarande
övervägs frågan om det finns behov av kompletterande beredningsunderlag. Avsikten är att en proposition ska kunna överlämnas till riksdagen under riksmötesåret 2015/16. Momentet är
inte slutbehandlat.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
3.

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), 2011/12:75 (p. Ju 9), 2012/13:75 (p. Ju 8) och
2013/14:75 (p. Ju 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om misshandlade kvinnor*: Migrationsverket rapporterar månadsvis statistik avseende tillämpningen av bestämmelsen
om fortsatt uppehållstillstånd enligt 5 kap. 16 § tredje stycket 2
utlänningslagen (2005:716). Enligt Migrationsverkets statistik beviljas fortsatt uppehållstillstånd i en majoritet av de ärenden där
bestämmelsen åberopas. Frågan behandlades även i Utredningen
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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 har remissbehandlats och
bereds i Regeringskansliet. När det gäller betänkandets förslag på
förebyggande informationsinsatser gavs Migrationsverket i regleringsbrev för 2013 i uppdrag att genom de svenska utlandsmyndigheterna ge sökande av uppehållstillstånd på grund av
anknytning, tydlig information om reglerna med uppskjuten
invandringsprövning och dess konsekvenser. Beslut om uppdrag
att kartlägga tillämpningen av 5 kap. 16 § tredje stycket 2
utlänningslagen fattades den 17 februari 2014. Uppdraget (Ju
2014:B) redovisades den 31 oktober 2014 i promemorian Fortsatt
uppehållstillstånd vid brusten anknytning på grund av våld eller
allvarlig kränkning – En kartläggning av tillämpningen (Ds
2014:38). Enligt promemorian överensstämmer Migrationsverkets
och migrationsdomstolarnas tillämpning i huvudsak med bestämmelsens utformning, uttalanden i förarbetena och praxis.
Promemorian bereds nu i Regeringskansliet. Momentet är inte
slutbehandlat.
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
4.

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), 2011/12:75 (p. Ju 14), 2012/13:75 (p. Ju 12) och
2013/14:75 (p. Ju 9).
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, Ju 2009:14). Bestämmelserna som skulle utvärderas var dels de om att vissa aktörer
kan åläggas att lämna information om intrångsgörande varor och
tjänsters ursprung och distributionsnät (s.k. informationsföreläggande), dels de om att den som har begått eller medverkat till
ett intrång kan åläggas att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida
information om domen i målet. I augusti 2012 redovisade
utredningen uppdraget i betänkandet Utvärdering av IPREDlagstiftningen (SOU 2012:51). Vid ett möte med näringsutskottet
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den 21 maj 2013 informerades riksdagen om utredarens slutsatser.
Den 30 januari 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna. Riksdagen har emellertid inte ansett
tillkännagivandet som slutbehandlat. Regeringen avser därför att i
lämpligt sammanhang under riksmötesåret 2015/16 återkomma
till riksdagen med information om utredarens slutsatser och
regeringens bedömning. Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
5.

nr 101
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Mot. 2010/11:Ju329, bet. 2010/11:JuU1
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Ju 77), 2011/12:75 (p.
Ju 16), 2012/13:75 (p. Ju 13) och 2013/14:75 (p.10).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 49 om polisens information till brottsoffer*: I regleringsbreven för åren 2011 och 2012 fick Rikspolisstyrelsen i uppdrag
att 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. Rikspolisstyrelsen skulle också redovisa de
åtgärder som vidtagits i syfte att förbättra bemötandet av och
informationen till brottsoffer och vad som hade gjorts för att öka
brottsoffrens möjlighet att få sina skadeståndskrav tillgodosedda.
Rikspolisstyrelsen har redovisat vidtagna åtgärder både i
årsredovisningen för 2011 och för 2012 och i en separat rapport
som lämnades till regeringen den 27 september 2013.
Under 2013 genomförde Statistiska centralbyrån på uppdrag av
Rikspolisstyrelsen en brottsofferundersökning. Resultatet visade
att de brottsutsatta generellt sett är nöjda med sina kontakter med
polisen.
I skrivelse 2013/14:75 meddelade regeringen att skrivelse
2010/11:101 skulle läggas till handlingarna. Regeringen beslutade
den 6 november 2014 att lägga skrivelsen till handlingarna.
Momentet är slutbehandlat.

6.

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) och 2012/13:75
(p. Ju 14) och 2013/14:75 (p. Ju 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Om Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter*: Regeringen har i budgetpropositionerna
för 2012 respektive 2013 i anslutning till respektive myndighetsavsnitt redovisat bl.a. vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 2010:3) om
enmyndighetsreformerna vid Försäkringskassan, Skatteverket och
Åklagarmyndigheten samt riksdagens tillkännagivande på samma
område (bet. 2010/11:KU8, rskr. 2010/11:154–156). Regeringen
har därmed ansett att granskningsrapporten och tillkännagivandet
är slutbehandlade, vilket också angavs i skr. 2012/13:75.
Riksdagen har uppmärksammat regeringen på att det är angeläget
att riksdagen får en samlad redovisning av det som framkommit
med avseende på enhetlighet i rättstillämpningen sedan
Riksrevisionens rapport (bet. 2012/13:KU21, rskr. 2012/13:294). I
den förvaltningspolitiska skrivelsen (skr. 2013/14:155) som
beslutades den 6 mars 2014 slutredovisade regeringen
tillkännagivandet.
7.

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), 2012/13:75 (p.
Ju 18) och 2013/14:75 (p. Ju 12).
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).
Utredaren överlämnade i maj 2013 promemorian Straffansvar för
eftersupning (Ds 2013:28). Promemorian har remitterats och
frågan bereds i Justitiedepartementet.

8.

nr 208
Ändringar i skuldsaneringslagen m.m.
Mot. 2010/11:C4, C203 och C216, bet. 2010/11:CU9
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 28), 2012/13:75
(p. Ju 19) och 2013/14:75 (p. Ju 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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 och föreslå
åtgärder som förbättrar möjligheten för den som har rätt till skuld-
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sanering att också få det (dir. 2012:30). Utredningen redovisade
sitt uppdrag i oktober 2013 (SOU 2013:72). Betänkandet har
remissbehandlats. Målsättningen är att en proposition ska kunna
överlämnas till riksdagen under 2015. 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 (dir. 2012:31, dir.
2013:84). I uppdraget ingick bl.a. att analysera de problem som
olika grader av skuldsättning medför för enskilda personer,
närstående och samhället i stort och kartlägga vanliga orsaker till
allvarlig skuldsättning. Situationen för barn och unga i överskuldsatta familjer skulle beaktas särskilt. Utredningen redovisade sitt
uppdrag i november 2013 i betänkandet Överskuldsättning i
kreditsamhället? (SOU 2013:78). Betänkandet har remissbehandlats. Målsättningen är att en åtgärdsinriktad strategi ska
kunna presenteras under 2015. Momentet är inte slutbehandlat.
9.

nr 213
Samhällets krisberedskap
Mot. 2010/11:Fö204 och 2010/11:Fö207, bet. 2010/11:FöU2
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fö 7), skr. 2012/13:75
(p. Fö 4) och skr. 2013/14:75 (p. Fö 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om angelägenheten av en översyn av rekryteringsfrågan
avseende deltidsbrandmän*: En del av frågorna som tillkännagivandet avser har samband med tillkännagivanden 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. Regeringen beslutade den 13 september
2012 om tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) till Kommittén om
hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (dir. 2010:48).
Kommittén har haft i uppdrag att bl.a. göra en översyn av frågor
om de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet, och
en översyn av deltidsbegränsningsregeln (75 dagar) för rätten till
arbetslöshetsersättning vid deltidsarbetslöshet. Dessa frågor har
ansetts vara bidragande orsaker till att det har varit svårt att
rekrytera deltidsbrandmän. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande den 2 mars 2015.
Därutöver lämnade regeringen i november 2013 i uppdrag åt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att
redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att stödja
kommunerna i arbetet med att organisera räddningstjänsten med
deltidsanställda brandmän. MSB skulle även redovisa hur ett
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sådant stöd kan utvecklas. MSB redovisade i april 2014 i
rapporten Deltidsanställda brandmän och stärkt samverkan
mellan s.k. blåljusmyndigheter (Fö2014/847/SSK). Av rapporten
framgår att MSB har vidtagit ett antal åtgärder för att stödja
kommunerna i arbetet med att organisera räddningstjänsten med
deltidanställda brandmän. Regeringen redogör för rapporten i
budgetpropositionen för 2015 (utgiftsområde 6, s. 86 f.) och anger
samtidigt att regeringen avser att följa arbetet och vilka effekter
vidtagna åtgärder ger.
Mot bakgrund av ovanstående avser regeringen att lägga
skrivelsen till handlingarna.
10.

nr 324
Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang
Bet. 2010/11:JuU28
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Ju 51), 2012/13:75 (p.
Ju 21) och 2013/14:75 (p. Ju 15).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om anmälningsplikt*: Regeringen utsåg i mars 2011 en nationell
samordnare för att motverka våld och andra brott i samband med
idrottsarrangemang (dir. 2011:22, Ku 2011:3. I uppdraget, som
syftade till att finna effektiva åtgärder mot huliganism i stort, låg
att förbättra samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå och att analysera och
löpande lämna förslag till hur brottslighet i samband med
idrottsarrangemang kan motverkas. Utredningen lämnade i april
2012 delbetänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23). I
delbetänkandet, som har remissbehandlats, lämnas ett flertal
lagförslag, bl.a. om förändringar i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. I mars 2013 överlämnades slutbetänkandet Mera glädje för pengarna (SOU 2013:19). Detta
betänkande innehåller inga lagförslag. Den nationelle samordnaren behandlade även inom ramen för uppdraget frågan om
anmälningsplikt vid idrottsarrangemang. I juni 2012 överlämnade
han en särskild skrivelse om sådan anmälningsplikt. Innebörden
av skrivelsen är att en sådan plikt inte bör införas för närvarande
utan att förslagen i delbetänkandet är tillräckliga för att motverka
brottslighet i samband med idrottsarrangemang. Skrivelsen har
remitterats. Remissinstanserna har antingen instämt i bedömningen i skrivelsen eller inte haft några synpunkter. Regeringen
har i propositionen Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (prop. 2013/14:68) behandlat delbetänkandets
förslag om förlängning av tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.
Vidare har en sakkunnig person biträtt Justitiedepartementet med
att ta fram förslag till lagstiftning om register över tillträdesförbud
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vid idrottsarrangemang (Ds 2013:77). Den 4 september 2014
beslutade regeringen propositionen Register över tillträdesförbud
vid idrottsarrangemang (prop. 2013/14:254). I propositionen
föreslås bl.a. en ny lag som gör det möjligt för Polismyndigheten
att föra ett register med uppgifter om personer som har meddelats
tillträdesförbud. Lagförslagen förslås träda i kraft den 1 april
2015. En sakkunnig person har dessutom lämnat förslag till
maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (Ds 2014:44). Det
förslaget remitteras för närvarande. Övriga kvarstående frågor
bereds vidare i Regeringskansliet.
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
11.

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,
2011/12:So521,
2011/12:So592,
2011/12:So596
och
2011/12:So667, bet. 2011/12:SoU26
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ju 37) och 2013/14:75
(p. Ju 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ensamstående kvinnors rätt till assisterad
befruktning*: Den 19 juni 2013 beslutade regeringen att ge en
särskild utredare i uppdrag att överväga utökade möjligheter till
behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12, dir 2013:70). I
uppdraget ingick bl.a. att lämna förslag som ger ensamstående
möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning
som gifta par och sambor. Utredningen redovisade sitt uppdrag i
denna del den 16 maj 2014 (SOU 2014:29). Betänkandet har
remissbehandlats. Regeringen avser att överlämna en proposition
till riksdagen före sommaren 2015. Momentet är inte slutbehandlat.

12.

nr 253
Skuldsanering m.m.
Mot. 2011/12:C350, bet. 2011/12:CU19
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ju 52) och 2013/14:75
(p. Ju 19).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om skuldsanering*: Den 12 april 2012 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över bl.a.
insolvensprognosen vid skuldsanering och föreslå åtgärder som
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förbättrar möjligheten för den som har rätt till skuldsanering att
också få det (dir. 2012:30). Utredningen redovisade sitt uppdrag i
oktober 2013 (SOU 2013:72). Betänkandet har remissbehandlats.
Målsättningen är att en proposition ska kunna överlämnas till
riksdagen under 2015. Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
13.

nr 28
Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och
rättsväsendet
Bet. 2012/13:JuU2
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ju 59) och 2013/14:75
(p. 20).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om fler civilanställda till polisen*: I regleringsbrevet för
2013 fick Rikspolisstyrelsen i uppdrag att redovisa, bl.a. 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. Uppdraget redovisades den 31 mars 2013.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 (prop.
2014/15:1) angett att det är Polismyndigheten som bör avgöra hur
många civilanställda som ska finnas inom organisationen. Från
och med den 1 januari 2015 är den nya Polismyndigheten på plats.
Till skillnad från polisens tidigare organisation ligger nu ansvaret
för kompetensförsörjningen samlat under en personalavdelning.
Polismyndigheten har därmed bättre förutsättningar att använda
sina resurser flexibelt och mer effektivt. Momentet är slutbehandlat.

14.

nr 77
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt
samarbete i fråga om beskattning
Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ju 69) och 2013/14:75
(p. Ju 21).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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 sekretess-
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bestämmelsernas utformning. I det sammanhanget avser regeringen också att återkomma i frågan om hur den svenska meddelarfriheten ska uppmärksammas i samband med förhandlingar
om EU-rättsakter. Avsikten är att regeringen ska återkomma
under riksmötesåret 2015/16. Momentet är inte slutbehandlat.
15.

nr 124
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Mot. 2012/13:Ju373 och So542, bet. 2012/13:JuU1
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ju 73) och skr.
2013/14:75 (p. Ju 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 58 om bemötande av och stöd till brottsoffer*: I budgetpropositionen för 2014 redovisas det arbete som pågår för att
förbättra rättsväsendets bemötande av brottsdrabbade och vittnen.
Med anledning av tillkännagivandet aviserade regeringen också
två nya uppdrag, dels ett uppdrag avseende vittnesstödsverksamheten, dels ett uppdrag att genomföra en uppföljning av
hur larm- och skyddspaket används och fungerar. Vittnesstödsverksamheten, som bedrivs vid samtliga tingsrätter och hovrätter,
når årligen ett stort antal brottsdrabbade och vittnen. Den fyller en
viktig funktion genom att bidra till ökad trygghet och förståelse
för rättsprocessen och därmed till ökad rättssäkerhet. I syfte att
utveckla verksamheten ytterligare gav regeringen Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att överväga
alternativ för att säkerställa en långsiktigt hållbar vittnesstödsverksamhet (dnr Ju2014/3767/KRIM). En viktig del i rättsväsendets stöd till personer som lever under hot om våld är att
kunna erbjuda dem olika former av skydd. Rikspolisstyrelsen
hade under 2010 i uppdrag att förstärka skyddet för personer som
konstateras vara utsatta för förföljelser och hot genom att
säkerställa att samtliga polismyndigheter kan tillhandahålla larmoch skyddspaket till dessa personer. I regleringsbrevet för
budgetåret 2014 avseende Brottsförebyggande rådet (Brå) gav
regeringen Brå i uppdrag att genomföra en uppföljning av hur
larm- och skyddspaket används och fungerar (dnr
Ju2013/8711/KRIM). Regeringen beslutade den 19 februari 2015
att lägga skrivelsen till handlingarna.

16.

nr 140
Snabbare omval
Bet. 2012/13:KU13
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Ju 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Om snabbare omval*: Regeringen överväger för närvarande
formerna för utredning av de frågor som riksdagen gett regeringen
tillkänna att utreda. En sådan ändring av förfarandet vid omval
som riksdagens tillkännagivande rymmer förutsätter bl.a. att
ändringar i bestämmelserna om rösträtt och valbarhet i 3 kap. 4 §
regeringsformen behöver övervägas. Ändringar i grundlag kan
genomföras tidigast i anslutning till 2018 års riksdagsval.
Regeringen överväger att under riksmötesåret 2014/15 tillsätta en
utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
snabbare genomförande av omval och en författningsreglerad
tidsfrist för genomförande av omval.
17.

nr 144
Snabbare betalningar
Prop. 2012/13:36, mot. 2012/13:C2 och C332, bet. 2012/13:CU6
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Ju 24).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 (res. 1) om ytterligare förslag om betalningstiderna*:
Under våren 2013 upprättades inom Justitiedepartementet en
promemoria med lagförslag enligt riksdagens tillkännagivande.
Promemorian har remissbehandlats. Under 2014 har Justitiedepartementet bistått EU-kommissionen att genomföra en
informationskampanj om betalningstider i Sverige och medverkat
vid expertgruppsmöten vid vilka fortsatta åtgärder för att bekämpa
sena betalningar har diskuterats. Våren 2014 höll ICC Sweden i
samråd med Justitiedepartementet och Näringsdepartementet ett
möte för olika näringslivsorganisationer som syftade till att
utforska möjligheterna att lösa problemen med långa betalningstider genom självreglering. Ärendet bereds vidare i Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat.

18.

nr 154
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
Prop. 2012/13:45, mot. 2012/13:Ju6 och Ju7, bet. 2012/13:JuU15
Tidigare redovisad, se rskr. 2013/14:75 (p. Ju 27).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om tid för överklagande – socialförsäkringsmål*, p. d),
och mom. 2 om tid för överklagande – mål om arbetslöshetsförsäkring*, p. c): Regeringen beslutade den 8 maj 2013 om kommittédirektiv Specialisering för skattemål och fortsatt utveckling av
förvaltningsprocessen (dir. 2013:49, Ju 2013:08) enligt vilka
utredaren skulle genomföra en konsekvensbeskrivning av hur
enskilda påverkas av en kortare överklagandetid i socialförsäkringsmål och mål om arbetslöshetsförsäkring. Utredaren
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avrapporterade uppdraget den 28 november 2014. Utredningen
har remitterats. Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med anledning av konsekvensbeskrivningen som avses i
momenten.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 d) och 2 c).
19.

nr 189
Hyresrätt m.m.
Mot. 2012/13:C400, yrkande 34 och 2012/13:So267, yrkande 3
och 4, bet. 2012/13:CU11
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Ju 32).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om en misshandlad makes eller sambos besittningsskydd*: I proposition 2013/14:195 Stärkt besittningsskydd för
utsatta hyresgäster behandlade regeringen frågan om en
misshandlad makes eller sambos besittningsskydd. Riksdagen
antog därefter ett nytt betänkande i ärendet, 2013/14:CU30, som
beslutades av riksdagen den 7 maj 2014, rskr. 2013/14:238. Den
15 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
334, 335 och 356).

Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
20.

nr 97
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2013/14:1, utg. omr. 4, bet. 2013/14:JuU1
Tidigare redovisad, se rskr. 2013/14:75 (p. Ju 67).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om Säkerhetspolisens organisatoriska ställning: Den 19
december 2013 gav regeringen i uppdrag till Säkerhetspolisen att
ombilda Säkerhetspolisen till en fristående myndighet (dnr
Ju2013/8713/PO och Ju2012/7718/PO). Ombildningen är genomförd och den 1 januari 2015 inledde Säkerhetspolisen sin verksamhet som en fristående myndighet. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 3 om Statens kriminaltekniska laboratoriums organisatoriska ställning: Den 19 december 2013 beslutade regeringen om
tilläggsdirektiv till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (dir. 2013:121; Ju 2012:16). Kommittén fick i
uppdrag att vidta de organisatoriska och andra åtgärder som
krävdes för att Statens kriminaltekniska laboratorium skulle kunna
ingå i Polismyndigheten. Ombildningen av polisen är genomförd
och sedan den 1 januari 2015 utgör de tidigare 21 polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska
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laboratorium den nya Polismyndigheten. Momentet är slutbehandlat.
21.

nr 143
Insolvens och utsökningsrätt
Mot. 2013/14:C447 yrkande 10, bet. 2013/14:CU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om skuldsanering*: Den 12 april 2012 beslutade
regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över bl.a.
insolvensprognosen och betalningsplanens längd och föreslå
åtgärder som förbättrar möjligheten för den som har rätt till skuldsanering att också få det (dir. 2012:30, Ju 2012:04). Utredningen
redovisade sitt uppdrag i oktober 2013 (SOU 2013:72). Betänkandet har remissbehandlats. Målsättningen är att en proposition
ska kunna överlämnas till riksdagen under 2015. Momentet är inte
slutbehandlat.

22.

nr 150
Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar
Prop. 2013/14:34, bet. 2013/14:CU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 februari 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 83).

23.

nr 159
Straffrättsliga frågor
Mot.
2013/14:Ju216,
2013/14:Ju242,
2013/14:Ju292,
2013/14:Ju303, 2013/14:Ju433 och 2013/14:Ju436, bet.
2013/14:JuU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 16 om identitetsstölder*: Frågan behandlas i betänkandet
Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) som
överlämnades till regeringen i december 2013. Betänkandet har
remitterats. Regeringen har som ambition att förslag ska lämnas
under våren 2015.

24.

nr 161
Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
Prop. 2013/14:68, bet. 2013/14:JuU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 mars 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 107).
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25.

nr 162
Översyn av våldtäktsbrottet
Mot. 2013/14:Ju201, 2013/14:Ju306, 2013/14:Ju308 yrkande 1,
2013/14:Ju352, 2013/14:Ju355, 2013/14:Ju380, 2013/14:Ju412
yrkande 42 och 2013/14:So249 yrkandena 25 och 26, bet.
2013/14:JuU37
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om våldtäkt*: Den 28 augusti 2014 beslutade regeringen att ge en
särskild utredare i uppdrag att bl.a. göra en översyn av våldtäktsbrottet (dir. 2014:123). Därutöver beslutade regeringen den
13 november 2014 att utredningen ska ombildas till en parlamentariskt sammansatt kommitté (dir. 2014:144, Ju 2014:21).

26.

nr 163
Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering
Prop. 2013/14:170, mot. 2013/14:K17, bet. 2013/14:KU35
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lagens avgränsning till partiers politiska verksamhet,
mom. 2 om lagen om insyn i finansiering av partier i övrigt och
mom. 6 om partistödslagen och anonyma bidrag: Den 6 mars
2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 105
och 106). Momenten är slutbehandlade.
Mom. 4 om definitionen av en bidragsgivares identitet*: Den
19 juni 2014 tillsatte regeringen en parlamentariskt sammansatt
kommitté (dir. 2014:90, Ju 2014:15). Kommitténs uppdrag
omfattar bl.a. det som tillkännagivandet avser. Kommittén, som
antagit namnet Kommittén om insyn i finansiering av partier, har
inlett sitt arbete. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april
2016. Momentet är inte slutbehandlat.

27.

nr 167
Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom
Prop. 2013/14:43, bet. 2013/14:CU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 mars 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 151 och 152).

28.

nr 177
Våldsbrott och brottsoffer
Mot.
2012/13:Ju201,
2013/14:Ju202,
2012/13:Ju249,
2013/14:Ju290, 2012/13:Ju291, 2012/13:Ju359, 2012/13:Ju373
och 2013/14:Ju412, bet. 2013/14:JuU18
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om att återvända med skydd av polis*: Regeringen gav
den 4 september 2014 Rikspolisstyrelsen i uppdrag att utreda
vilken vägledning som finns för polisens stöd och hjälp till
personer som har utsatts för brott av närstående och att utreda om
vägledningen är tillräcklig och enhetlig då den som utsatts för
brott behöver hämta tillhörigheter i hemmet (dnr
Ju2014/3130/L4). Styrelsen ska också utreda om det behövs
utbildnings- eller informationsinsatser och i så fall genomföra
dessa. Uppdraget ska redovisas den 1 juli 2015. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 3 om kvinnojourers rätt att begära handräckning av
polis*: Den 1 februari 2015 höjdes avgifterna till brottsofferfonden genom ändringar i lagen (SFS 1994:419) om brottsofferfond och lagen (SFS 1994:451) om intensivövervakning med
elektronisk kontroll (prop. 2014/15:1 utg. omr. 4, bet.
2014/15:JuU1, rskr. 2014/15:77). Den intäktsökning till brottsofferfonden som lagändringarna beräknas leda till kommer till
stor del att kunna fördelas till ideella brottsofferstödjande
organisationer. Vidare föreslog regeringen i budgetpropositionen
för 2015 (utg. omr. 13) att från och med 2015 avsätta ytterligare
100 miljoner kronor årligen för att stärka de ideella kvinnojourernas arbete. Momentet är därmed slutbehandlat.
Mom. 21 om barnahus*: Tillkännagivandet och ett flertal
andra frågor och förslag som rör hanteringen av barn i brottmål
bereds i Regeringskansliet, bl.a. förslagen från den nationella
samordnaren mot våld i nära relationer. En annan aspekt att ta
hänsyn till är den myndighetsombildning rörande Polisen som
genomfördes den 1 januari 2015. Eventuella ytterligare initiativ
gällande barnahus övervägs i samband med beredningen av
förslagen från bl.a. den nationella samordnaren mot våld i nära
relationer. Momentet är inte slutbehandlat.
29.

nr 178
Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av
partier i val
Prop. 2013/14:48, bet. 2013/14:KU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
För vidtagna åtgärder se riksdagens skrivelse 2014/15:19 (jfr p. Ju
84).

30.

24

nr 180
Genomförande av EU-direktiv om informationsutbyte vid
trafiksäkerhetsrelaterade brott
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Prop. 2013/14:65, bet. 2013/14:JuU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 mars 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 126).
31.

nr 189
Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån
Prop. 2013/14:44, bet. 2013/14:CU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 april 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 201).

32.

nr 190
En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning
Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 april 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 205–207).

33.

nr 191
Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt
bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Prop. 2013/14:83, bet. 2013/14:SfU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 april 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 194, 197 och 198).

34.

nr 192
Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande
Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 april 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 195, 198 och 199).

35.

nr 193
Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras
familjemedlemmar
Prop. 2013/14:82, bet. 2013/14:SfU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 3 april 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 196–198).
36.

nr 198
Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel
under år 2012
Skr. 2013/14:60, bet. 2013/14:JuU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 april 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

37.

nr 199
2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild
utlänningskontroll
Skr. 2013/14:63, bet. 2013/14:JuU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 april 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

38.

nr 200
Erkännande och verkställighet av beslut om utvidgat förverkande
inom Europeiska unionen
Prop. 2013/14:66, bet. 2013/14:JuU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 april 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 203).

39.

nr 201
Konsumenträtt
Mot. 2013/14:N423 yrkande 4, bet. 2013/14:CU20
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om betalningstider i näringslivet*: Under våren 2013
upprättades inom Justitiedepartementet en promemoria med
lagförslag enligt riksdagens tillkännagivande. Promemorian har
remissbehandlats. Under 2014 har Justitiedepartementet bistått
EU-kommissionen att genomföra en informationskampanj i
Sverige och medverkat vid expertgruppsmöten vid vilka fortsatta
åtgärder för att bekämpa sena betalningar har diskuterats. Våren
2014 höll ICC Sweden i samråd med Justitiedepartementet och
Näringsdepartementet ett möte för olika näringslivsorganisationer
som syftade till att utforska möjligheterna att lösa problemen med
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långa betalningstider genom självreglering. Ärendet bereds vidare
i Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat.
40.

nr 202
Telefonförsäljning på premiepensionsområdet
Prop. 2013/14:71, bet. 2013/14:CU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 april 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 221).

41.

nr 207
Nationella patent på engelska
Prop. 2013/14:53, bet. 2013/14:NU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 april 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 289).

42.

nr 210
Tilläggsavgift i domstol
Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 april 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 249–253).

43.

nr 211
Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område
Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 a) och b) om grundlagsförslag: För vidtagna åtgärder se
riksdagens skrivelse 2014/15:6 (jfr p. Ju 81).
Mom. 2 a) och b) om lagförslag i övrigt: Den 16 april 2014
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 222 och
223).

44.

nr 215
Migration och asylpolitik
Skr. 2013/14:73, bet. 2013/14:SfU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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45.

nr 222
Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövanden
Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 april 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 257–259).

46.

nr 223
Skärpt straff för mord
Prop. 2013/14:194, bet. 2013/14:JuU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 maj 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 274).

47.

nr 231
Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet
Prop. 2013/14:124, bet. 2013/14:KU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om ändring i vallagen: Den 15 maj 2014
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 301).

48.

nr 236
Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter
Prop. 2013/14:142, bet. 2013/14:CU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 318 och 319).

49.

nr 238
Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster
Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 334, 335 och 356).

50.

28

nr 242
Ändring av statistiksekretessen
Prop. 2013/14:162, bet. 2013/14:KU39
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Om ändringar av statistiksekretessen: Den 28 maj 2014 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 415).
51.

nr 244
Skärpt straff för dataintrång
Prop. 2013/14:92, bet. 2013/14:JuU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 302).

52.

nr 251
Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda
personer
Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och
förföljda personer: Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 304 och 305). Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 2 om ett starkare skydd för våldsutsattas personuppgifter*: Den 26 juni 2014 gav regeringen en särskild utredare i
uppdrag att föreslå åtgärder som ger ett förstärkt skydd för hotade
och förföljda personers personuppgifter (dir. 2014:98, Fi
2014:11). Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2015.
Momentet är inte slutbehandlat.

53.

nr 252
Straffansvaret vid egenmäktighet med barn
Prop. 2013/14:120, bet. 2013/14:JuU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 303).

54.

nr 253
En effektivare kriminalisering av penningtvätt
Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 307–314). Samma dag beslutade regeringen om ratifikation
av Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning,
beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av
terrorism som riksdagen godkänt.
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55.

nr 254
Åtgärder för att hantera stora brottmål och inställda förhandlingar
Prop. 2013/14:170, bet. 2013/14:JuU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 320 och 321).

56.

nr 255
En ny brottsskadelag
Prop. 2013/14:94, bet. 2013/14:JuU38
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 322 och 323).

57.

nr 259
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:51:KU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 383–387). Angående vilande grundlagsbeslut avseende
ändring av tryckfrihetsförordningen, se också riksdagens skrivelse
2014/15:7 (jfr p. Ju 82).

58.

nr 261
Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser
Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 406–409 och 413).

59.

nr 262
En ny organisation för polisen
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj och den 12 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 400–404 och 580–775).

30
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nr 263
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt
tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor
Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 376–382 och 412). Den 19 juni 2014 beslutade
regeringen om ratifikation av Europarådets konvention den 11
maj 2011 om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor
och av våld i hemmet som riksdagen godkänt.

61.

nr 268
Ett enhetligt patentskydd i EU
Prop. 2013/14:89, bet. 2013/14:NU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 434) och beslutade att ratificera dels det i Bryssel den 19
februari 2013 undertecknade avtalet om en enhetlig patentdomstol, dels det i Bryssel den 4 mars 2014 undertecknade avtalet
om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den
enhetliga patentdomstolen.

62.

nr 288
Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 514–516).

63.

nr 289
Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande
av terrorism
Prop. 2013/14:212, bet. 2013/14:JuU39
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 436 och 437). Samma dag beslutade regeringen om
ratifikation av a) Förenta nationernas konvention den 13 april
2005 för bekämpande av nukleär terrorism, b) Förenta nationernas
protokoll den 14 oktober 2005 till konventionen för bekämpande
av brott mot sjöfartens säkerhet, c) Förenta nationernas protokoll
den 14 oktober 2005 till protokollet om bekämpande av brott mot
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säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln
vilka riksdagen godkänt.
64.

nr 293
Förenklingar i aktiebolagslagen
Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 539–544 och 550–565).

65.

nr 295
Särskilt ömmande omständigheter
Prop. 2013/14:216, bet. 2013/14:SfU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 433).

66.

nr 319
Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska
undersökningsenheter
Prop. 2013/14:222, bet. 2013/14:JuU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 815–817).

67.

nr 323
Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
Prop. 2013/14:129, bet. 2013/14:UU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
6)6 í  RFK EHVOXWDGH DWW UDWLILFHUD WLOOlJJVSURWRNROO ,,,
den 8 december 2005 till Genèvekonventionerna den 12 augusti
1949 om antagande av ytterligare ett kännetecken.

68.

nr 326
Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor
Mot. 2013/14:So13 yrkande 2, bet. 2013/14:SoU23
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om preskriptionstiden för sexualbrott mot barn*: Frågan
bereds inom Regeringskansliet.
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nr 337
Cirkulär migration och utveckling
Prop. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 777, 793 och 794).

70.

nr 338
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Prop. 2013/14:227, bet. 2013/14:SfU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 776).

71.

nr 339
Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med
barn i Sverige
Prop. 2013/14:217, bet. 2013/14:SfU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 778).

72.

nr 340
Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade
Dublinförordningens ikraftträdande
Prop. 2013/14:197, bet. 2013/14:SfU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 792).

73.

nr 363
Herrelösa verk i kulturinstitutionernas samlingar
Prop. 2013/14:206, bet. 2013/14:NU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 884).

74.

nr 380
Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar
på civilrättens område
Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 912–934).
75.

nr 382
Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare
Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 886–888).

76.

nr 391
Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav
Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 904–906).

77.

nr 392
Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i
polisdatalagen
Prop. 2013/14:192, bet. 2013/14:JuU33
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 893).

78.

nr 393
Skärpningar i vapenlagstiftningen
Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 894–897).

Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
79.

34

nr 4
Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning
Prop. 2013/14:236, bet. 2014/15:CU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 13 november 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 1342 och 1343).
80.

nr 5
EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar - tillsyn och
sanktioner
Prop. 2013/14:239, bet. 2014/15:CU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 november 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
DQWDJLW 6)6í 

81.

nr 6
Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande
grundlagsbeslut)
Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, bet. 2014/15:KU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om vilande lagförslag: Den 20 november 2014 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1360).

82.

nr 7
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
(vilande grundlagsbeslut)
Bet. 2014/15:KU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 november 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 1370). Se även rskr. 2013/14:259 (jfr p. Ju 57).

83.

nr 15
Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av
överklagade beslut
Skr. 2013/14:253, bet. 2014/15:JuU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

84.

nr 19
Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av
partier i val (vilande grundlagsbeslut, m.m.)
Prop. 2013/14:48, bet. 2013/14:KU16, bet. 2014/15:KU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om vilande lagförslag, mom. 2 om tidpunkt för ny
valkretsindelning i Västra Götalands län och mom. 3 om förslaget till lag om ändring i vallagen i övrigt: Den 27 november 2014
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1384 och
1385).
85.

nr 20
Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
Prop. 2013/14:242, bet. 2014/15:CU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 1449).

86.

nr 21
Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom IIförordningarna
Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 1450–1456).

87.

nr 22
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 1419–1426).

88.

nr 23
Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten
och Ekobrottsmyndigheten
Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 1409–1414).

89.

36

nr 27
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
Prop. 2013/14:248, bet. 2014/15:SfU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 27 november 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 1400).
90.

nr 30
Höständringsbudget för budgetåret 2014
Prop. 2014/15:2, bet. 2014/15:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. a) om godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden
och ändrade anslag: Den 11 december 2014 beslutade regeringen
om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende
anslagen 1:1 Polisorganisationen, 1:6 Kriminalvården och 1:13
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. under utgiftsområde 4
Rättsväsendet samt anslagen 1:1 Migrationsverket och 1:2 Ersättningar och bostadskostnader under utgiftsområde 8 Migration.
Momentet är slutbehandlat.

91.

nr 49
Utgiftsområde 8 Migration
Prop. 2014/15:1, utg. omr. 8, mot. 2014/15:2645 yrkande 1, bet.
2014/15:SfU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 8: Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev avseende Migrationsverket
för budgetåret 2015. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om hållbart system för mottagande av asylsökande*:
Regeringen har för avsikt att tillsätta en offentlig utredning som
lämnar förslag till ett hållbart och flexibelt system för mottagande
av asylsökande och nyanlända, som främjar en snabb etablering
på arbetsmarknaden. Momentet är inte slutbehandlat.

92.

nr 51
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1, utg. omr. 1, mot. 2014/15:2455 yrkande 1, bet.
2014/15:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, p. c) om ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen: Den 19 december 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
1558).
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, p. g): Den 22 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 6:2 Justitie-
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kanslern och 6:3 Datainspektionen. Momentet är slutbehandlat.(Jfr p. Ku 15, rskr. 2014/15:51.)
93.

nr 77
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2014/15:1, utg. omr. 4, mot. 2014/15:2986 yrkande 1 m.fl.,
bet. 2014/15:JuU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 4: Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev och i förekommande fall
ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 2 om höjning av avgifterna till Brottsofferfonden: Den
22 december 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1571 och 1572). Momentet är slutbehandlat.
Mom. 10 om fler lokala poliser*: I regleringsbrevet för 2015
fick Polismyndigheten i uppdrag att löpande hålla Justitiedepartementet underrättat om det fortsatta genomförandearbetet. I
uppdraget ligger bland annat att hålla departementet informerat
om hur arbetet med att öka antalet lokala poliser säkerställs.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 21 om bostadsinbrott*: Frågan om skärpt lagstiftning i
arbetet mot bostadsinbrott har behandlats av Egendomsskyddsutredningen i betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för
egendom. Betänkandet bereds inom Regeringskansliet. Momentet
är inte slutbehandlat.
Mom. 22 om brott som begås av djurrättsaktivister*: Ärendet
bereds inom Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 39 om rättsväsendets arbete med brottslighet på
internet*: I regleringsbrevet för 2015 fick Brottsförebyggande
rådet i uppdrag att kartlägga utvecklingen av it-relaterade inslag i
de anmälda brotten. Myndigheten ska även analysera kompetens
och kapacitet vad gäller it-relaterad brottslighet och forensiska itundersökningar i den brottsutredande verksamheten. I arbetet
ingår att belysa brister och utvecklingsmöjligheter. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 september 2016. Momentet är inte
slutbehandlat.

94.

nr 85
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2014/15:1, utg. omr. 22, bet. 2014/15:TU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22, p. e) om
lagförslagen, p. 3) mom. 2 om anslagen för 2015 inom utgifts-
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område 22, p. e) om lagförslagen, 3 p): Den 19 december 2014
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1563).
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Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
1.

nr 91
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2012/13:1, utg. omr. 7, bet. 2012/13:UU2.
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. UD 20) och
skr. 2013/14:75 (p. UD 2)
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. g) Bemyndigande om
kapitaltillskott till Swedfund: Den 20 december 2012 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete och den 18 februari 2013
beslutade regeringen om övergripande inriktning för användning
av medel under de anslagsposter inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd där Regeringskansliet fattar beslut och Sida
disponerar medlen.
Mom. 16 om Skrivelse om biståndets resultat: Den 31 januari
2012 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i den
delen till handlingarna.
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: Någon sådan angiven kapitalhöjning har ännu inte
genomförts. Frågan bereds vidare i Regeringskansliet.
Moment som inte är slutbehandlat: mom. 1 f).
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Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
2.

nr 102
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2013/14:1, utg.omr. 24. bet. 2013/14:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. UD 16).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 24 Näringsliv:
d) Bemyndigande avseende exportkreditgarantier, e) Bemyndigande avseende investeringsgarantier, f) Bemyndigande
avseende upplåningsrätt för Exportkreditnämnden, i) Anslagen
inom utgiftsområde 24 Näringsliv: Den 19 december 2013
beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag
under utgiftsområdet. g) Bemyndigande avseende lån till AB
Svensk Exportkredit: Den 19 december 2013 beslutade regeringen
i regleringsbrev för Riksgäldskontoret om bemyndigande,
h) Bemyndigande avseende kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit: Mot bakgrund av händelseutvecklingen på kreditmarknaden har regeringen inte ansett det nödvändigt att ta
kreditgarantin i anspråk.

3.

nr 171
Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
Prop. 2013/14:49, bet. 2013/14:NU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 mars 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 140).

4.

nr 174
Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet
Skr. 2013/14:50, bet. 2013/14:UU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

5.

nr 175
Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export
Skr. 2013/14:55, bet. 2013/14:NU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 3 april 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
6.

nr 204
Nomineringar till Europeiska unionens domstol och Europeiska
domstolen för de mänskliga rättigheterna
Prop. 2013/14:78, bet. 2013/14:JuU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 414).

7.

nr 257
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
Skr. 2012/13:185, bet. 2013/14:UU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 september 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

8.

nr 282
Sveriges politik för global utveckling
Skr. 2013/14:154, bet. 2013/14:UU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 september 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

9.

nr 283
Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
Prop.2013/14:166, bet. 2013/14:UU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att avtalet ska ratificeras
och att parterna på sätt som föreskrivs i avtalet ska underrättas om
att de svenska förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdande
har avslutats.

10.

42

nr 284
Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra
sidan
Prop. 2013/14:165, bet. 2013/14:UU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 11 september 2014 beslutade regeringen att underrätta
Europeiska unionens råd om att de svenska förfaranden som är
nödvändiga för att avtalet ska träda i kraft har slutförts.
11.

nr 285
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å
andra sidan
Prop. 2013/14:163, bet. 2013/14:UU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 september 2014 beslutade regeringen att avtalet ska
ratificeras och att parterna på sätt som föreskrivs i avtalet ska
underrättas om att de svenska förfaranden som är nödvändiga för
ikraftträdande har avslutats.

12.

nr 286
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess
medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan
Prop. 2013/14:167, bet. 2013/14:UU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att avtalet ska ratificeras
och att parterna på sätt som föreskrivs i avtalet ska underrättas om
att de svenska förfaranden som är nödvändiga för ikraftträdande
har avslutats.

13.

nr 304
Biståndspolitisk plattform
Skr. 2013/14:131, bet. 2013/14:UU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 september 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

14.

nr 305
Norden
Skr. 2013/14:90, bet. 2013/14:UU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 juli 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

15.

nr 313
Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag
Prop. 2013/14:190, bet. 2013/14:UU8
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2014 beslutade regeringen att ratificera fördraget och
att avge en förklaring att Sverige kommer att tillämpa artiklarna 6
och 7 provisoriskt.
16.

nr 314
Strategisk exportkontroll 2013 – krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden
Skr. 2013/14:114, bet. 2013/14:UU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

17.

nr 321
Europarådet
Skr. 2012/13:184, bet. 2013/14:UU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 september 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

18.

nr 335
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i
Mali
Prop. 2013/14:189, bet. 2013/14:UFöU2.
Skrivelsen är slutbehandlad.
I beslut den 19 juni 2014 om ändring av regleringsbrev avseende
Försvarsmakten beslutade regeringen om en svensk insats.

Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
19.

nr 16
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska
atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Georgien, å andra sidan
Prop.2013/14:251, bet. 2014/15:UU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2014 beslutade regeringen att avtalet ska
ratificeras och att parterna på sätt som föreskrivs i avtalet ska
underrättas om att de svenska förfaranden som är nödvändiga för
ikraftträdande har avslutats.
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20.

nr 17
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska
atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Republiken Moldavien, å andra sidan
Prop. 2013/14:250, bet. 2014/15:UU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2014 beslutade regeringen att avtalet ska
ratificeras och att parterna på sätt som föreskrivs i avtalet ska
underrättas om att de svenska förfaranden som är nödvändiga för
ikraftträdande har avslutats.

21.

nr 18
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska
atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan,
och Ukraina, å andra sidan
Prop. 2013/14:249, bet. 2014/15:UU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2014 beslutade regeringen att avtalet ska
ratificeras och att parterna på sätt som föreskrivs i avtalet ska
underrättas om att de svenska förfaranden som är nödvändiga för
ikraftträdande har avslutats.

22.

nr 31
Höständringsbudget för 2014
Prop. 2014/15:2, bet. 2014/15:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 december 2014 och den 22 januari 2015 beslutade
regeringen om ändring av regleringsbrev avseende Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete och den 18 december 2014
om ändring av regleringsbrev avseende anslag 2:4.

23.

nr 45
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Prop. 2014/15:1 utg.omr 5, bet. 2014/15:UU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. a) om Anslagen för 2015 och mom. b) om Bemyndigande
om ekonomiska åtaganden: Den 18 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för ifrågavarande regleringsbrev under
utgiftsområdet.
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24.

nr 66
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2014/15:1 utg.omr, bet. 2014/15:NU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 24 a)
Anslagen för 2015, b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
p. 4, 5 och 6: Den 18 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för ifrågavarande regleringsbrev under utgiftsområdet och den 19 december regleringsbrev för Riksgäldskontoret.

25.

nr 72
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation
(Atalanta)
Prop. 2014/15:14, bet. 2014/15:UFöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
I beslut den 19 december 2014 om regleringsbrev avseende
Försvarsmakten beslutade regeringen om en svensk insats.

26.

nr 73
Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats
RSM i Afghanistan
Prop. 2014/15:13, bet. 2014/15:UFöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
I beslut den 19 december 2014 om regleringsbrev avseende
Försvarsmakten beslutade regeringen om en svensk insats.

27.

nr 75
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2014/15:1 utg.omr 7, bet. 2014/15:UU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om Biståndsramen och anslagen för 2015 inom utgiftsområde 7 a) Biståndsramen, b) Anslag och anslagsvillkor för
2015 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, c) Bemyndigande om garantier för biståndsverksamhet, e) Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1: Den 18 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag under utgiftsområdet.
Mom. 2 om Biståndsramen och anslagen för 2015 inom
utgiftsområde 7, d) Bemyndigande om deltagande i stiftelse:
Frågan bereds i Regeringskansliet.
Moment som inte är slutbehandlat: mom. 2 d.
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Äldre riksmöten
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
1.

nr 131
Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser Riksrevisionens
rapport Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser (RiR
2011:15), bet. 2011/12:FöU2
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Fö 7), skr. 2013/14:75
(p. Fö 2).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om förbättrad styrning, uppföljning och samverkan* och
samverkan mellan Försvarsmakten och det övriga samhället: I
budgetpropositionen för 2013 (prop. 2013/14:1, utgiftsområde 6,
s. 38) angav regeringen att det fanns anledning att se över hur
Försvarsmakten på ett bättre sätt kan medverka i arbetet inom
samhällets krisberedskap och att det enligt regeringens bedömning
skulle kunna leda till att Försvarsmaktens uppgift att lämna stöd
till civila aktörer tydliggjordes utifrån vilka möjligheter som finns
och hur ett stöd kan lämnas. Försvarsmakten fick i regleringsbrevet för 2013, bl.a. krav på att återrapportera sitt arbeta med att
utveckla metoderna för sin återredovisning vad avser planering,
uppföljning och övning. Vidare skulle Försvarsmakten redovisa
genomförda stödinsatser till samhället avseende förmåga och
resurser och relaterade kostnader uppdelat mellan relevanta lagar
och förordningar. Redovisningen lämnades i myndighetens
årsredovisning för 2013. Regeringen lämnade en redovisning av
detta i Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/14:1, volym 5,
UO 6, s. 26). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i
regleringsbrevet för 2014 bl.a. fått i uppdrag redovisa hur samverkansförmågan mellan civila verksamheter och Försvarsmakten
vid allvarliga olyckor och kriser kan stärkas. Möjligheter till
gemensam planering och övning och möjligheter att fatta koordinerade beslut och att fungera effektivt tillsammans ska redovisas.
Redovisningen lämnades den 15 oktober 2014. Momentet är
slutbehandlat.
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Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
2.

nr 197
Hemvärnets insatsberedskap
Bet. 2012/13:FöU10
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fö 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om Hemvärnets insatsberedskap*: Den 24 oktober 2013 beslutade regeringen om kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning (dir. 2013:94). I utredarens uppdrag ingick bl. a. att
klarlägga förutsättningarna enligt dagens regelverk för att öka
hemvärnets tillgänglighet i fredstid (se även p. 3 nedan). Betänkande av Utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning (SOU 2014:73) redovisades den 14 november 2014. I
betänkandet lämnade utredaren bl. a. förslag till författningsändringar som bedöms nödvändiga för att öka hemvärnets tillgänglighet i fredstid. Betänkandet remissbehandlas till den 1 mars
2015. Regeringen avser att i Proposition om försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020 återkomma
till riksdagen med en bedömning av dessa förslag. Propositionen
avses lämnas till riksdagen i april 2015. Skrivelsen är inte slutbehandlad.

3.

nr 223
Utredning om fortsatt utveckling av personalförsörjningssystemet
Bet. 2012/13:FöU7
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fö 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om Utredning om fortsatt utveckling av personalförsörjningssystemet*: Den 24 oktober 2013 beslutade regeringen om kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning (dir. 2013:94).
Syftet med utredningen var att bidra till en långsiktigt hållbar
personalförsörjning av det militära försvaret. Betänkande av utredningen om Försvarsmaktens militära personalförsörjning (SOU
2014:73) redovisades den 14 november 2014. I betänkandet
lämnade utredaren bl.a. förslag på författningsändringar. Betänkandet remissbehandlas till den 1 mars 2015. Regeringen avser att
i Proposition om försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar för
perioden 2016–2020 återkomma till riksdagen med en bedömning
av dessa förslag. Propositionen avses lämnas till riksdagen i april
2015. Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
4.

nr 106
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2014
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FöU1,
Tidigare redovisad skr. 2013/14:75 (p. Fö 10).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1c om Försäljning och utveckling av JAS 39 E om bemyndigande att ingå avtal med Schweiz om försäljning av JAS 39 E
och vid statens försäljning, inklusive tjänster förknippade med
systemet, disponera intäkterna av försäljningen för att bidra till
finansieringen av utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39
C/D till JAS 39 E. Bestämmelser om disposition av intäkterna
framgår av Försvarsmaktens, Försvarets materielverks och Försvarsexportmyndighetens regleringsbrev för 2014. Schweiz beslutade våren 2014 att inte gå vidare med förhandlingarna om en
gemensam anskaffning av JAS 39 E. Något avtal om försäljning
har därför inte ingåtts. Delmomentet är slutbehandlat.
Mom. 1d om bemyndigande till regeringen att för 2014 utnyttja
en kredit om högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig,
krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger:
Delmomentet har lagts till handlingarna i januari 2015.
Delmomentet är slutbehandlat.

5.

nr 154
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Skr. 2013/14:54, bet. 2013/14:FöU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen lades till handlingarna den 20 januari 2015.

6.

nr 241
Lag om beslut i särskilda regeringsärenden
Prop. 2013/14:179, bet. 2013/14:KU38
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen lagen riksdagen antagit
(SFS 341).

7.

nr 317
Vårändringsbudget för 2014
Bet. 2013/14:FiU21
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om godkännande av anskaffning av JAS 39 E. I Vårändringsbudget för 2014 (prop. 2013/14:99, bet. 2013/14:FiU21,
rskr. 2013/14:317) godkände riksdagen att anskaffningen av
stridsflygsystemet JAS 39 E även får omfatta nyproduktion av
komponenter och flygplan. Motivet till utvidgningen av mandatet
var de förändringar i ombeväpningsplanen från JAS 39C/D till
JAS 39E som en interimslösning till Brasilien annars skulle
medföra. Regeringen har ännu inte omsatt detta godkännande till
ett mandat till Försvarsmakten. Avtal om en interimslösning kan
tidigast aktualiseras under första halvåret 2015. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 3 a* och 3 b om verksamheten vid Karlskronavarvet
Regeringen bemyndigade den 5 juni 2014 Försvarets materielverk
att ingå nödvändigt avtal med Saab avseende Karlskronavarvet.
Regeringen redovisade detta för riksdagen i budgetpropositionen
för 2015 (volym 5, UO 6, s. 63). Momentet är slutbehandlat.
8.

nr 324
Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling
Prop. 2013/14:144, bet. 2013/14:FöU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen lagen riksdagen antagit
(SFS 799).

9.

nr 353
Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
Skr. 2013/14:185, bet. 2013/14:FöU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen lades till handlingarna den 21 oktober 2014.

Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
10.

nr 32
Höständringsbudget för 2014
Prop. 2014/15:2, bet. 2014/15:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. a om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 11 december 2014 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2014 för Försvarsmakten, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, anslaget 1:7 Officersutbildning
m.m., Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Momentet är slutbehandlat.
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11.

nr 63
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2015
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FöU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2a om anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap för 2015: Den 19 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för 2015 (regleringsbrev för Försvarsmakten, Försvarsexportmyndigheten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Totalförsvarets
forskningsinstitut, Statens haverikommission, Statens inspektion
för försvarsunderättelseverksamheten, Försvarsunderrättelsedomstolen, Försvarets radioanstalt, Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, anslaget 1:7 Officersutbildning m.m., anslaget 1:10 nämnder m.m., anslaget 2:6
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt
avtal) avseende myndigheternas verksamhet och tilldelning av
anslagsmedel m.m. enligt riksdagens beslut. Delmomentet är
slutbehandlat.
Mom. 2b
– om bemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar: Regeringen har genom beslut den 19 december
2014 om regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försvarsmakten fastställt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar enligt
riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
– om bemyndigande för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar: Regeringen har genom beslut
den 19 december 2014 om regleringsbrev för budgetåret 2014 av
Försvarsmakten fastställt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av
materiel och anläggningar enligt riksdagens beslut. Delmomentet
är slutbehandlat.
– om bemyndigande för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor: Regeringen har genom beslut
den 19 december 2014 om regleringsbrev för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap för 2015 fastställt bemyndigande
om ekonomiska åtaganden för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder
mot jordskred och andra naturolyckor enligt riksdagens beslut.
Delmomentet är slutbehandlat.
– om bemyndigande för anslaget 2:4 Krisberedskap: Regeringen
har genom beslut den 19 december 2014 om regleringsbrev för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2015 fastställt
bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 2:4
Krisberedskap enligt riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
– om bemyndigande för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten:
Regeringen har genom beslut den 22 december 2014 om
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regleringsbrev för Strålsäkerhetsmyndigheten för 2015 fastställt
bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten enligt riksdagens beslut. Delmomentet är
slutbehandlat.
Mom. 2c
– om bemyndigande till regeringen att för 2015 utnyttja en kredit
om högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger: Delmomentet är inte slutbehandlat men beräknas läggas till handlingarna i januari 2016. Delmomentet är inte slutbehandlat.
– om kredit i Riksgäldskontoret för Försvarets materielverk:
Regeringen har genom beslut den 19 december 2014 om regleringsbrev för Försvarets materielverk för 2015 medgett Försvarets
materielverk att disponera en kredit i Riksgäldskontoret i enlighet
med riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
– om kredit i Riksgäldskontoret för Försvarsexportmyndigheten.
Regeringen har genom beslut den 19 december 2014 om
regleringsbrev för Försvarsexportmyndigheten för 2015 medgett
Försvarsexportmyndigheten att disponera en kredit i Riksgäldskontoret i enlighet med riksdagens beslut. Delmomentet är
slutbehandlat.
– om bemyndigande till regeringen att för 2015 besluta om lån i
Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar inom ramen för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps verksamhet intill
ett belopp av 300 000 000 kr: Regeringen har genom beslut den
19 december 2014 om regleringsbrev för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap för 2015 medgett Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap att disponera en låneram enligt
riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
Mom. 2d
– om investeringsplan för Försvarsmakten 2015–2018: Regeringen har genom beslut den 19 december 2014 om regleringsbrev
för budgetåret 2015 avseende Försvarsmakten fastställt investeringsplan för Försvarsmakten enligt riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
– om investeringsplan för Kustbevakningen för 2015–2017: Regeringen har genom beslut den 19 december 2014 om regleringsbrev
för Kustbevakningen för 2015 fastställt investeringsplan för
Kustbevakningen enligt riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
– om investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap för 2015–2017: Regeringen har genom beslut den 19
december 2014 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2015 fastställt en investeringsplan enligt
riksdagens beslut. Delmomentet är slutbehandlat.
Mom. 3 – om att införa ett system med tidsdelmål med
ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament för
vissa personalkategorier inom Försvarsmakten.* För att öka
viljan hos soldaterna att fullfölja sina kontraktstider anser
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utskottet att ett förslag bör tas fram för att införa ett system med
tidsdelmål med ekonomisk kompensation, liksom att andra typer
av incitament, bör införas för en sådan personalkategori som
kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän
(GSS/K). Ärendet bereds inom Regeringskansliet. Delmomentet
är inte slutbehandlat.
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5

Socialdepartementet

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), skr. 2011/12:75 (p.
S 1), skr. 2012/13:75 (p. S 1) och skr. 2013/14:75 (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 och orsakerna till de brister som konstaterats. I rapporten Tandvård och konkurrens (2004:1) i januari
2004 lämnades bl.a. förslag om landstingens hantering av mervärdesskatt. I rapporten konstaterades bl.a. att det s.k. kommunkontosystemet, vars syfte är att neutralisera effekterna av mervärdesbeskattning vid förvärv av varor och tjänster till kommunal
verksamhet skapade konkurrenssnedvridning i förhållande till
privata tandvårdsföretag som inte omfattades av systemet.
Frågan om landstingens hantering av ingående mervärdesskatt i
folktandvårdens verksamhet och de problem som togs upp i Konkurrensverkets rapport behandlades av regeringen i propositionen
Statligt tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49) som beslutades av
regeringen den 17 januari 2008. Enligt landstingen hanterades
ersättningen från kommunkontosystemet på ett sätt som innebar
att den inte kom folktandvården till del. Regeringen konstaterade
dock i propositionen att redovisningen av folktandvårdens kostnader och intäkter behövde vara mera transparent för att det skulle
gå att bedöma om ersättning från kommunkontosystemet ledde 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 kost-

54

54

Skr. 2014/15:75
Socialdepartementet

Skr. 2014/15:75
Socialdepartementet

nader. Uppdraget redovisades i en delrapport i juni 2009 där
Statskontoret bl.a. ansåg att det inte finns en tillräcklig grad av
transparens i landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården vilket begränsade möjligheterna att bedöma om det förekom subventioner som snedvred 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 skulle
ske framgent ställdes till bl.a. Statskontoret för att myndigheten
skulle kunna beakta detta i sin slutrapport. Om den föreslagna
modellen kunde anses garantera tillräckligt god transparens i
redovisningen torde 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)
konstaterade regeringen att Statskontoret i sin slutrapport som
lämnades i juni 2011 bedömde att den redovisningsmodell som
tillämpas fr.o.m. 2012 lever upp till kraven på en transparent
redovisning. Statskontoret föreslog att en uppföljning av huvudmännens redovisning av folktandvården skulle genomföras under
2014. Regeringen gav den 23 januari 2014 Statskontoret i uppdrag
att genomföra en sådan uppföljning. Statskontoret redovisade
uppdraget den 15 december 2014. Statskontorets samlade bedömning är att landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården generellt sett har förbättrats betydligt sedan Statskontorets
förra uppföljning för budgetåren 2008–2010. Regeringen bedömer
att landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården i
väsentliga delar är tillfredsställande. Regeringen avser att återkomma med en redovisning till riksdagen i samband med budgetpropositionen för 2016 varvid skrivelsen också avses slutbehandlas.
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), skr. 2011/12:75 (p. S 2), skr.
2012/13:75 (p. S 2) och skr. 2013/14:75 (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
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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. 44 f.) presenterades en rad förslag
gällande unga med aktivitetsersättning, bl.a. utökade möjligheter
till vilande aktivitetsersättning. Denna del av momentet är slutbehandlat.
När det gäller momentet om merkostnadsersättning för personer
mellan 16 och 19 år och som inte bor med sina föräldrar har
Socialdepartementet tillsatt en arbetsgrupp (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.
Arbetsgruppen ska presentera sina förslag senast den 30 juni
2015. Efter att arbetsgruppen har presenterat sina förslag om
bilstöd, handikappersättning och vårdbidrag kommer ställningstagande att göras om den vidare hanteringen av merkostnadsersättningen.
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), skr. 2011/12:75 (p.
S 3), skr. 2012/13:75 (p. S 3) och skr. 2013/14:75 (p. S 3).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 55 om speciallivsmedel*: Enligt 20 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. 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
m.m. 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,
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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 januari 2014 och både nya produkter
och nya varianter av tidigare inkluderade livsmedel har tillkommit
på listan. Produkter som inte längre tillhandahålls i Sverige har
också utgått ur förteckningen.
I budgetpropositionen för 2015 (utgiftsområde 9, avsnitt 4.5, s.
60) redogjorde regeringen för att det med anledning av tillkännagivandet under 2013 och 2014 har genomförts en övergripande
inventering av behovet av författningsändringar avseende subventionering av speciallivsmedel till barn upp till 16 år. Inventeringen
har identifierat ett antal förändringsbehov för att bättre anpassa
subventioneringen av speciallivsmedel för barn upp till 16 år till
dagens medicinska situation och i högre grad inrikta subventioneringen på de största medicinska behoven. Det är också viktigt att
ta tillvara de erfarenheter som finns i landstingen när det gäller
subventionering av speciallivsmedel för personer över 16 år. En
fortsatt utveckling av området bör enligt regeringen ta sin
utgångspunkt i den samlade bild av området som myndigheternas
rapporter ger, snarare än att ensidigt fokusera på de behov som
kan finnas av att höja åldersgränsen för den statliga subventioneringen till 18 år. Enligt den bedömning som gjordes i budgetpropositionen för 2015 är momentet slutbehandlat.
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), skr. 2011/12:75 (p.
S 4), skr. 2012/13:75 (p. S 4) och skr. 2013/14:75 (p. S 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om sjuklön*: En ny ersättning för höga sjuklönekostnader har i december 2014 beslutats av riksdagen efter förslag
i budgetpropositionen för 2015 (volym Ia Förslag till statens
budget för 2015, finansplan och skattefrågor, avsnitt 7.4, s. 377).
Frågan om sjuklönesystemet behandlas av den parlamentariskt
tillsatta kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och
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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
slutredovisadesden 2 mars 2015 (SOU 2015:21). Skrivelsen avses
att bli slutbehandlad när den parlamentariska socialförsäkringskommitténs resultat har hanterats av regeringen.
5.

nr 111
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 51), skr. 2006/07:75
(p. S 21), skr. 2007/08:75 (p. S 15), skr. 2008/09:75 (p. S 13), skr.
2009/10:75 (p. S 12), skr. 2010/11:75 (p. S 10), skr. 2011/12:75
(p. S 5), skr. 2012/13:75 (p. S 5) och skr. 2013/14:75 (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. Under 2009 genomförde Statens folkhälsoinstitut, numera Folkhälsomyndigheten, 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 redovisades den 31 maj 2013.
Internt inom Regeringskansliet har en utredning tillsatts (Socialdepartementet). Utredaren kommer att ha ett brett angreppssätt
och bl.a. titta på frågor som rör vård och behandling och prevention. I detta ingår t.ex. att göra en nulägesanalys av befintlig
verksamhet för att förebygga och behandla spelberoende, att
fundera över ansvarsfördelning och organisation och forskning
och kompetensutveckling. Socialstyrelsens redovisning från den
31 maj 2013 hanteras inom ramen för detta arbete. En intern delredovisning med fokus på spelberoende och ANDT-strategin
(prop. 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken) har lämnats i december 2014.
Arbetet ska slutredovisas i augusti 2015.

6.

58

nr 144
Psykiatri
Mot. 2004/05:So218 m.fl., bet. 2005/06:SoU6
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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), skr. 2011/12:75 (p. S 6), skr. 2012/13:75 (p.
S 6) och skr. 2013/14:75 (p. S 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska
vården*: Med utgångspunkt i den Nationella psykiatrisamordnarens betänkande (SOU 2006:100) har regeringen beslutat om ett
flertal satsningar på psykiatrins område.
Den 10 juli 2008 gav regeringen dessutom 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 skulle 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 ett häkte till en vårdinrättning
eller en undersökningsenhet för frivillig psykiatrisk vård eller
rättspsykiatrisk undersökning, uppmärksamma barn som vårdas
inom den psykiatriska tvångsvården och redogöra för de följder
som utredningens förslag har på hälso- och sjukvård och socialtjänst ur ett patient- och brukarperspektiv och ett organisatoriskt
perspektiv. Psykiatrilagsutredningen överlämnade i april 2012
betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och
samhällsskydd (SOU 2012:17).
En departementspromemoria innehållande vissa förslag med
anknytning till Psykiatrilagsutredningens betänkande remitterades
den 21 oktober 2013. Propositionen Elektronisk kommunikation
och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård (prop.
2013/14:119) med utgångspunkt i promemorians innehåll antogs
av riksdagen den 4 juni 2014.
Under våren 2014 utarbetades inom Socialdepartementet
departementspromemorian Delaktighet och rättssäkerhet vid
psykiatrisk tvångsvård (Ds 2014:28). Departementspromemorian
remitterades till den 30 november 2014 och därefter har arbetet
med en proposition påbörjats. Skrivelsen bedöms kunna slutbehandlas när propositionen lämnas till riksdagen, vilket beräknas
ske under fjärde kvartalet 2015.
Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
7.

nr 156
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter
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Riksrevisionens framställning 2009/10:RRS30, bet. 2010/11:KU8
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. S 14), skr. 2012/13:75
(p. S 12) och skr. 2013/14:75 (p. S 10).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av
myndigheter*: Försäkringskassan har enligt regeringens uppdrag
redovisat hur myndigheten arbetar med att säkerställa en likformig tillämpning och att utfallet av handläggningen hos Försäkringskassan inte är beroende av var den försäkrade bor eller var
ärendet har handlagts och 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
riksdagskrivelsen var att anse som slutbehandlad i den del som
avser Socialdepartementets område.
Riksdagen har uppmärksammat regeringen på att det är angeläget att riksdagen får en samlad redovisning av det som framkommit med avseende på enhetlighet i rättstillämpningen sedan
Riksrevisionens rapport (bet. 2012/13:KU21, rskr. 2012/13:294).
Regeringen beslutade den 6 mars 2014 skrivelsen Regeringens
förvaltningspolitik (skr. 2013/14:155). I skrivelsen lämnade
regeringen en sådan samlad redovisning som riksdagen efterfrågat. Riksdagsskrivelsen angavs därigenom vara slutbehandlad.
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
8.

nr 122
Organdonationsfrågor
Mot. 2011/12:So330 m.fl., bet. 2011/12:SoU9
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. S 17) och skr.
2013/14:75 (p. S 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Organdonationsfrågor*: Regeringen beslutade den 1 mars 2012
om uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram ett underlag om organoch 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 donationsoch 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). Den 27 mars 2014 lämnade utredningen en delredovisning som bl.a. beskriver nuvarande ansvarsfördelning mellan olika aktörer, innehåller en genomgång av de
alternativ som i dag finns för enskilda att göra sin vilja känd och
kartlägger i vilka sammanhang som donationsfrågor på ett mer
rutinmässigt sätt skulle kunna aktualiseras.
Regeringen beslutade den 5 juni 2014 om tilläggsdirektiv (dir.
2014:83) till utredningen om donations- och transplantationsfrågor (S 2013:04). Utredaren ska enligt tilläggsdirektivet även
kartlägga och analysera förfarandena avseende ersättningen till
levande donatorer. Utredaren ska lämna de författningsförslag
som övervägandena ger anledning till. Utredningstiden förlängdes
även genom tilläggsdirektivet. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 1 oktober 2015.
9.

nr 201
Funktionshindersfrågor
Mot. 2011/12:So521 m.fl., bet. 2011/12:SoU13
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. S 28) och skr.
2013/14:75 (p. S 14).
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.
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 förhållandevis marginellt – 1,5 procent av samtliga
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mister sin ersättning. Personer, vars assistansersättning upphör,
kan dock fortsättningsvis vara berättigade till personlig assistans
för 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. Regeringen
har beslutat om nya mål för assistansersättningen i syfte att öka
säkerheten i besluten. Målen har fastställts i Försäkringskassans
regleringsbrev för 2013. Enligt målen ska Försäkringskassan
effektivisera kontrollen av assistansersättningen, effektivisera
handläggningen och förbättra utredningarnas kvalitet och öka
kvaliteten och säkerheten i besluten, särskilt i det första beslutet
om assistansersättning. Myndigheten ska även vidareutveckla itstödet för assistansersättningen för att effektivisera beslutsstöd,
kontroll och informationsförsörjning. Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelse och genomförda insatser för att uppnå målen.
Myndigheten ska också redovisa hur man utifrån sin kompetens
och sitt myndighetsansvar utformat styrformer som innebär att
beslut, utbetalningar och kontroll av assistansersättningen
förbättras.
ISF har, i enlighet med riksdagens tillkännagivande, slutredovisat sitt uppdrag i oktober 2014. Den sammantagna bilden
är, enligt ISF, att de som har störst behov också är de som får
assistansersättning och att de flesta som blir av med sin ersättning
får andra stöd. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i
budgetpropositionen för 2016 med en redovisning av resultatet
och regeringens bedömning av detta och de fortsatta åtgärder
regeringen bedömer behöver vidtas för att upprätthålla intentionerna i LSS. Tillkännagivandet torde därigenom kunna avslutas.
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Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
10.

nr 161
Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet
Skr. 2012/13:44, bet. 2012/13:SoU10
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om utvärdering av tandvårdsreformen*, mom. 2 om prisportal och referensprissystem i tandvårdsreformen* och mom. 3
om behovet av en myndighet med samlat ansvar för att patienter
får rätt information*: Den 27 februari 2014 beslutade regeringen
att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att genomföra en
samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform (S 2014:06) (dir.
2014:28). Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2015.

11.

nr 171
Äldrefrågor
Mot. 2012/13:So247 m.fl., bet. 2012/13:SoU12
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om att motverka våld mot äldre*: Regeringen beslutade
den 12 juni 2014 om en nationell strategi om våld mot äldre
personer inom vård och omsorg gav samtidigt Socialstyrelsen ett
uppdrag att genomföra en utbildningsinsats riktad till kommunerna relevanta idéburna organisationer. Syftet med utbildningsinsatsen var att öka kunskap och medvetenhet kring frågan med
utgångspunkt från goda exempel, kunskap och erfarenhet som
finns på området. Momentet är slutbehandlat.

12.

nr 174
Rehabilitering tillbaka till arbete
Utskottsinitiativ, bet. 2012/13:SfU6
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Rehabilitering tillbaka till arbete*: I budgetpropositionen för
2014 (prop. 2013/14:1, utgiftsområde 10, s. 26–28) presenterades
ett antal åtgärder för en effektiv rehabilitering som syftar till att
den enskilde ska kunna få ta del av de rehabiliteringsåtgärder som
denne är i behov av. Regeringen har vidare i Försäkringskassans
regleringsbrev för 2014 gett myndigheten i uppdrag att redovisa
hur myndigheten säkerställer att den försäkrades rehabiliteringsbehov utreds i god tid innan den försäkrade når den bortre
tidsgränsen i sjukförsäkringen. Uppdraget redovisades den 28
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februari 2015 och bereds inom Regeringskansliet (Socialdepartementet). Regeringen avser att därefter ta ställning till den fortsatta
hanteringen av tillkännagivandet.
13.

nr 196
Samhällets räddningstjänst
Mot. 2012/13:Fö213 och mot. 2012/13:Fö226, bet. 2012/13:FöU8
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 26).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om hjärtstartare (reservation 3)*: Regeringen har gett
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om
verktyg för att öka överlevnad vid akut hjärt- och kärlsjukdom.
Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2015.
Avsikten är att slutbehandla skrivelsen i samband med detta. Om
Socialstyrelsens redovisning av uppdraget inte medger att ärendet
kan slutbehandlas avser regeringen ta ställning till vilken ytterligare beredning som är nödvändig för att bemöta riksdagens
tillkännagivande.

14.

64

nr 277
Metoder för bedömning av arbetsförmåga
Utskottsinitiativ, bet. 2012/13:SfU10
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 38).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Utvärdering av metoder för bedömning av arbetsförmåga*:
Försäkringskassan fick 2010 regeringens uppdrag att vidareutveckla metoder och instrument för bedömning av arbetsförmåga. Detta uppdrag slutredovisades i januari 2013. I maj 2013
gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att bedriva en pilotverksamhet för att möjliggöra justeringar och uppföljningar inför
införandet av de vidareutvecklade metoderna och verktygen. I
uppdraget ingick att senast den 15 augusti 2013 redovisa en plan
för utvärdering av pilotverksamheten. När riksdagens tillkännagivande lämnades beslutade regeringen med anledning av detta att
ge Försäkringskassan i tilläggsuppdrag att inom ramen för det
tidigare uppdraget till den 15 augusti 2013 även utvärdera hittillsvarande pilotverksamhet. Försäkringskassan har i augusti 2013
redovisat de erfarenheter som den begränsade försöksverksamheten gett. Den 2 maj 2014 slutredovisade Försäkringskassan
uppdraget.
Försäkringskassans utvärdering har beretts inom Regeringskansliet och det har framkommit att ytterligare underlag behövs
för att tillmötesgå riksdagens tillkännagivande. Regeringen har
därför i regleringsbrevet för 2015 gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ett granskningsuppdrag. Uppdraget ska delredovisas den 10 augusti 2015. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen i samband med budgetpropositionen för 2016. Den
slutliga redovisningen av uppdraget till ISF ska även innefatta en

64

Skr. 2014/15:75
Socialdepartementet

Skr. 2014/15:75
Socialdepartementet

analys av om metoden aktivitetsförmågeutredningar tar hänsyn till
eventuella skillnader för kvinnor och män. Denna del ska redovisas senast den 31 mars 2016. Även detta kommer att redovisas
till riksdagen.
Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
15.

nr 125
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. S 56).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om det statliga tandvårdsstödet*: Den 27 februari 2014
beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag
att genomföra en samlad utvärdering av 2008 års tandvårdsreform
(S 2014:06) (dir. 2014:28). Uppdraget ska redovisas senast den
31 augusti 2015.
Mom. 4 om Rett Centers långsiktiga finansiering*: Regeringen
begärde i propositionen Vårändringsbudget för 2014 (prop.
2013/14:99) ett bemyndigande från riksdagen för att 2014 kunna
besluta om bidrag till Rett Center för 2015 och 2016. Riksdagen
beslutade i enlighet med detta och den 19 juni 2014 beslutade
regeringen om bidrag till Rett Center under 2015 och 2016. Enligt
den bedömning som gjordes i budgetpropositionen för 2015
(utgiftsområde 9, avsnitt 4.5, s. 60) är momentet slutbehandlat.

16.

nr 140
Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i
läkares vidareutbildning
Prop. 2013/14:31, bet. 2013/14:SoU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i
läkares vidareutbildning: Den 23 januari 2014 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 29 och 30).

17.

nr 144
Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen
Prop. 2013/14:40, bet. 2013/14:SoU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lag om ändring i patientsäkerhetslagen: Den 6 februari 2014
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 62).

18.

nr 152
Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd
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Skr. 2013/14:45, bet. 2013/14:SfU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd: Den 20 mars 2014 beslutade regeringen att
lägga skrivelsen till handlingarna.
19.

nr 153
ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd
Skr. 2013/14:52, bet. 2013/14:SfU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd: Den 20 mars 2014 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.

20.

nr 156
Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården – är
nationella riktlinjer en metod?
Skr. 2013/14:23, bet. 2013/14:SoU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens skrivelse: Den 3 april 2014 beslutade
regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.

21.

nr 164
Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och
receptfria läkemedel
Prop. 2013/14:56, bet. 2013/14:SoU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kontrollköp: Den 13 mars 2014 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 119–121).

22.

nr 165
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
Prop. 2013/14:36, bet. 2013/14:SoU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst: Den 20 mars 2014
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 132).

23.

66

nr 166
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Motioner under allmänna motionstiden 2013, bet. 2013/14:AU4.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck*: En särskild utredare har fått i uppdrag att föreslå en
nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor,
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där bl.a. hedersrelaterat våld och förtryck ingår, ska upphöra (dir.
2014:25). Strategin ska utgöra en grund för uppföljning och
utvärdering av regeringens insatser för att nå detta mål. Uppdraget
ska slutredovisas den 29 maj 2015.
24.

nr 176
Hälso- och sjukvårdsfrågor
Utskottsinitiativ, bet. 2013/14:SoU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 26 om specialistsjuksköterskor*: Riksdagen beslutade den
19 december 2014 att bifalla utbildningsutskottets förslag till
beslut om fördelning av medel i stadsbudgeten till utbildning och
universitetsforskning. Medel anslås för utbyggnad av bl.a. specialistsjuksköterskeutbildningen (bet.2014/15:UbU1,s. 85). Momentet är således slutbehandlat.

25.

nr 196
Tobaksfrågor
Mot. 2013/14:So521 m.fl., bet. 2013/14:SoU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om tillståndsplikt för försäljning*: Kommittédirektiv
Genomförande av EU:s tobaksdirektiv (dir 2014:108) beslutades
den 10 juli 2014. Utredaren ska bl.a. analysera för- och nackdelar
med att införa tillståndsplikt för försäljning av tobak och vid
behov lämna förslag på hur en sådan tillståndsplikt skulle kunna
utformas. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 1 mars 2016.

26.

nr 197
Alkoholfrågor
Mot. 2013/14:So206, bet. 2013/14:SoU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om handlingsplan för minskat alkoholbruk bland
ungdomar*: I budgetpropositionen för 2015 uttalar regeringen att
avsikten är att under 2015 återkomma om utformningen av det
framtida ANDT-arbetet. Frågan om handlingsplanen planeras att
hanteras inom ramen för utformningen av det framtida ANDTarbetet.

27.

nr 216
Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa
uppehålls- och arbetstillstånd
Prop. 2013/14:153, bet. 2013/14:SfU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslagen: Den 24 april 2014 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 238 och 239).
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28.

nr 224
Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel
Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel:
Den 8 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 290 och 291).

29.

nr 225
Ett stärkt föräldrastöd – för barnets rätt till trygga uppväxtvillkor
Prop. 2013/14:87, bet. 2013/14:SoU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ett stärkt föräldrastöd: Den 19 juni 2014 beslutade regeringen att
lägga skrivelsen till handlingarna.

30.

nr 228
Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014
Skr. 2013/14:57, bet. 2013/14:SoU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 7 om regeringens skrivelse: Den 28 maj 2014 beslutade
regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.

31.

nr 243
Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer
Prop. 2013/14:96, bet. 2013/14:SoU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Informationsförfaranden i samband med organtransplantationer:
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 357 och 358).

32.

nr 272
Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av
läkemedel
Prop. 2013/14:93, bet. 2013/14:SoU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om lagförslagen: Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 460–465).

33.

nr 273
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd
Prop. 2013/14:168, bet. 2013/14:SoU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd:
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 468).
34.

nr 278
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2013/14:138, bet. 2013/14:SfU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förenklad anmälningsskyldighet och mom. 2 om lagförslagen i övrigt: Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 470).

35.

nr 290
Elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid
psykiatrisk tvångsvård
Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om elektronisk kommunikation och andra säkerhetsåtgärder vid psykiatrisk tvångsvård: Den 12 juni 2014 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 522–525).

36.

nr 296
Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
Prop. 2013/14:137, bet. 2013/14:SfU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Konventionen: Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 834).

37.

nr 325
Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor
Skr. 2013/14:91, bet. 2013/14:SoU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om preskriptionstiden för sexualbrott mot barn*: Den
28 augusti 2014 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till
handlingarna. (Se p. Ju 68.)

38.

nr 327
Patientlag
Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om val av utförare m.m. och mom. 3 om lagförslagen i
övrigt: Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 821–828).
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39.

nr 328
Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom
hälso- och sjukvården
Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Förbättrad informationshantering avseende vissa patienter inom
hälso- och sjukvården: Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 829 och 830).

40.

nr 329
Riksrevisionens rapport om statens satsningar på nationella
kvalitetsregister
Skr. 2013/14:204, bet. 2013/14:SoU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Statens satsningar på nationella kvalitetsregister: Den 28 augusti
2014 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
41.

nr 33
Höständringsbudget för 2014
Prop. 2014/15:2, bet. 2014/15:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändringsbudget för utgiftsramar och anslag och bemyndiganden
a) Godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och
ändrade anslag: Den 18 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för de anvisade anslagen.

42.

nr 39
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden
under budgetåret 2013
Skr. 2013/14:39, bet. 2014/15:SoU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Fördelning av medel från Allmänna arvsfonden: Den 15 januari
2015 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.

43.

nr 46
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
funktionsnedsättning
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SfU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag för 2015 inom utgiftsområde 10 a) Anslag och
c) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den 18 december
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2014 beslutade regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
Mom. 4 om tidsgränser i sjukförsäkringen*: Ärendet bereds
inom Regeringskansliet (Socialdepartementet).
44.

nr 47
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SfU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om anslag för 2015 inom utgiftsområde 11 a) Anslag och
c) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden: Den 18 december
2014 beslutade regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
Mom. 3 om beräkning av pensionsrätter vid balansering: Den
18 december 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 1548).
Mom. 4 om garantipension och bostadstillägg till pensionärer
(reservation 1)*: Ärendet bereds inom Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Mom. 5 om drivkrafter för ett längre arbetsliv*: Ärendet bereds
inom Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Mom. 6 om fördelning av pension mellan makar*: Ärendet
bereds inom Regeringskansliet (Socialdepartementet).

45.

nr. 48
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SfU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 12 a) Anslag*: Den 18
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen. Riksdagens tillkännagivande om utökad jämställdhetsbonus bereds inom Regeringskansliet (Socialdepartementet).
Mom. 5 om barnbidrag*, mom. 10 om vissa föräldrapenningfrågor* och mom. 15 om vårdnadsbidrag*: Ärendena bereds
inom Regeringskansliet (Socialdepartementet).

46.

nr. 60
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:AU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 13 a) Anslagen för 2015
och b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den
18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för de
anvisade anslagen. Anslagsvillkoren enligt motionerna
2014/15:2574 yrkande 18 och 2014/15:2973 yrkande 1 bereds
inom Regeringskansliet.
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47.

nr. 71
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SoU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 9
avseende a) och c): Den 18 december 2014 beslutade regeringen
om regleringsbrev för de anvisade anslagen. Anslagsvillkoren
enligt motionerna 2014/15:1721 yrkande 5, 2014/15:1909
yrkandena 2 och 5, 2014/15:1910 yrkande 3 och 2014/15:2454
yrkandena 1, 7–9, 11, 12, 19, 21–23, 25–27, 30, 34 och 35 bereds
inom Regeringskansliet.
avseende b): Den 18 december 2014 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 1549 och 1550).
avseende d): Regeringen avser att senare ändra angivna anslag i
berörda regleringsbrev per den 1 juli 2015.
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6

Finansdepartementet

Äldre riksmöten
Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
1.

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), 2011/12:75 (p. Fi 2), 2012/13:75 (p. Fi 2)
och 2013/14:75 (p. Fi 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om avskaffande av reklamskatten*: Den 11 september 2013
överlämnade Presstödskommittén betänkandet Översyn av det
statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66). Kommittén har
bedömt att reklamskatten bör avskaffas i enlighet med riksdagens
tillkännagivande från 2002. Betänkandet har remitterats. Frågan
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. I budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget,
finansplan och skattefrågor avsnitt 6.42) angav regeringen att
frågan om ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten har
prövats även i årets budgetberedning. Regeringen anser att den
resterande reklamskatten bör avskaffas, men att det för närvarande
inte finns förutsättningar för finansiering av detta.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
2.

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) 2011/12:75 (p. Ju 5), 2012/13:75 (p. Ju 4)
och 2013/14:75 (p. Ju 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 15 (res. 11) om resegarantisystemet*: Regeringen har
avvaktat arbete inom EU med en översyn av paketresedirektivet
och därtill kopplade regler om resegaranti. Ett arbetsdokument
från kommissionen med frågor rörande paketresedirektivet
tillsändes 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.
Kommissionen presenterade ett förslag till ett nytt paketresedirektiv i juli 2013 och förhandlingar har pågått under 2014. En
utredning planeras tillsättas under 2015. (Jfr p. Fi 3, rskr.
2004/05:155.)
3.

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), 2007/08:7 5 (p. IJ 5), 2008/09:75 (p. IJ 4), 2009/10:75 (p. IJ
4), 2010/11:75 (p. Ju 7), 2011/12:75 (p. Ju 6), 2012/13:75 (p. Ju
5) och 2013/14:75 (p. Ju 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 (res. 11) om resegarantisystemet*: Regeringen har
avvaktat arbete inom EU med en översyn av paketresedirektivet
och därtill kopplade regler om resegaranti. Ett arbetsdokument
från kommissionen med frågor rörande paketresedirektivet
tillsändes 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.
Kommissionen presenterade ett förslag till ett nytt paketresedirektiv i juli 2013 och förhandlingar har pågått under 2014. En
utredning planeras tillsättas under 2015. (Jfr p. Fi 2, rskr.
2004/05:154.)
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Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
4.

nr 115
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m.
Motioner från den allmänna motionstiden 2006, bet.
2006/07:SkU11
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 30), 2008/09:75 (p.
Fi 14), 2009/10:75 (p. Fi 7), 2010/11:75 (p. Fi 6), 2011/12:75 (p.
Fi 4), 2012/13:75 (p. Fi 3) och 2013/14:75 (p. Fi 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om införande av tonnageskatt*: Regeringen beslutade
den 24 januari 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda
frågan om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen (dir.
2013:6). Utredningen om tonnageskatt och andra stöd för
sjöfartsnäringen (Fi 2013:01) överlämnade den 6 februari 2015
sitt betänkande Ett svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4).
Betänkandet har remitterats.

Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
5.

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), skr. 2011/12:75 (p. S 10), skr. 2012/13:75 (p. S 9) och
skr. 2013/14:75 (p. S 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet*: Statens fastighetsverk har på regeringens uppdrag lämnat en slutrapport innehållande nya hyressättningsprinciper för hyresavtalen för huvudbyggnaderna vid de fem institutionerna Kungliga Operan,
Kungliga Dramatiska teatern, Naturhistoriska riksmuseet, Nationalmuseum och Historiska museet. De förändrade principerna för
hyressättningen för de berörda institutionerna avser att nå en mer
ändamålsenlig hyressättning. Företrädare för institutionerna har
varit delaktiga i ärendets beredning. Statens fastighetsverk
hemställer i sin slutrapport att regeringen ska fastställa grunden
för den ränteberäkning som ska ske på det hyresgrundande
kapitalet. Regeringen har därefter i regleringsbreven avseende
2014 och 2015 för Statens fastighetsverk delvis behandlat ärendet
och klargjort hur avkastningen ska hanteras för kostnadshyresmodellfastigheter (huvudbyggnaderna för Kungliga Operan,
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Kungliga Dramatiska teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska
riksmuseet och Historiska museet). Statens fastighetsverk har i
regleringsbrevet för 2015 fått i uppdrag att belysa konsekvenserna
av hur ett införande av en ny modell för avkastningskrav påverkar
hyran på lång sikt för de fem kulturinstitutioner som omfattas av
kostnadshyresmodellen. Regeringen beräknar att kunna återkomma med en redovisning till riksdagen i budgetpropositionen
för 2016.
6.

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), 2011/12:75 (p.
Fi 18), 2012/13:75 (p. Fi 7) och 2013/14:75 (p. Fi 6).
Skrivelsen är 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 antog namnet Finanskriskommittén.
Finanskriskommittén överlämnade den 23 januari 2013
delbetänkandet Att förebygga och hantera finansiella kriser (SOU
2013:6). Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen beslutade
ett flertal gånger att förlänga tiden för när uppdraget i övrigt
skulle slutredovisas. Bakgrunden till detta var bl.a. att
förhandlingarna om krishanteringsdirektivet, som skulle ligga till
grund för utredningen, drog ut på tiden. Den 3 juli 2014
överlämnade Finanskriskommittén betänkandet Resolution – en
ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52).
Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen avser att överlämna en proposition till riksdagen under år 2015.
Skrivelsen är därmed slutbehandlad.

Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
7.

nr 57
Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
Prop. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. Fi 79), 2011/12:75 (p.
Fi
21), 2012/13:75 (p. Fi 10) och 2013/14:75 (p. Fi 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om täckningsbeloppets utformning*: Förhandlingarna om
det förslag som kommissionen i juli 2010 presenterade angående
ett omarbetat insättningsgarantidirektiv (se faktapromemoria
2009/10:FPM121) avslutades i början av året. Direktivet antogs
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av rådet och parlamentet i april 2014. Arbetet med att ta fram en
promemoria för att kunna införliva direktivet i svensk rätt pågår
inom Regeringskansliet.
8.

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), 2012/13:75 (p.
Fi 14) och 2013/14:75 (p. Fi 9).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter*: Regeringen har i budgetpropositionerna för 2012 respektive 2013 i anslutning till
respektive myndighetsavsnitt redovisat bl.a. vilka åtgärder som
har vidtagits med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 2010:3) om enmyndighetsreformerna vid Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten samt
riksdagens tillkännagivande på samma område (bet.
2010/11:KU8, rskr. 2010/11:154–156). Regeringen har därmed
ansett att granskningsrapporten och tillkännagivandet är
slutbehandlade, vilket också angavs i skr. 2012/13:75. Riksdagen
har uppmärksammat regeringen på att det är angeläget att
riksdagen får en samlad redovisning av det som framkommit med
avseende på enhetlighet i rättstillämpningen sedan Riksrevisionens rapport (bet. 2012/13:KU21, rskr. 2012/13:294). Den
6 mars 2014 beslutade regeringen skrivelsen Regeringens
förvaltningspolitik (skr. 2013/14:155). Skrivelsens avsnitt 9.3
Ombildning från myndighetskoncerner till enmyndigheter ger den
samlade bild som riksdagen efterlyst.

9.

nr 177
En reformerad budgetlag
Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 32), 2012/13:75 (p.
Fi 17) och 2013/14:75 (p. Fi 10).
Skrivelsen är 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: Skrivelsen har i
dessa delar behandlats i budgetpropositionen för 2015 (prop.
2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor
avsnitt 12.4) där regeringen redovisar hur besluten i momenten
har tillämpats.
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10.

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), skr. 2012/13:75
(p. A 5) och skr. 2013/14:75 (p. A 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om arbetsmiljöhänsyn vid offentlig upphandling*:
Regeringen vill främja kollektivavtalsvillkor bl.a. inom ramen för
offentlig upphandling. I regeringsförklaringen 2014 uttalas också
att förutsättningarna för sociala och miljömässiga upphandlingar
ska förbättras i hela den offentliga sektorn. 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 överensstämmer med EU-rätten. Tre
nya EU-direktiv på upphandlingsområdet antogs i februari 2014
och ska vara genomförda i svensk rätt senast i april 2016. De nya
direktiven ger ett tydligare handlingsutrymme för medlemsstaterna att uppställa krav på villkor enligt kollektivavtal samt att
ta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentliga kontrakt.
Inom Regeringskansliet pågår arbetet med att genomföra
upphandlingsdirektiven. Avsikten är att samtliga förslag i Genomförandeutredningens betänkanden Nya regler om upphandling
(SOU 2014:51) och En lag om koncessioner (SOU 2014:69) samt
i departementspromemorian Nya regler om upphandling (Ds
2014:25) ska behandlas samlat i den kommande propositionen. I
utredningens uppdrag ingick att beakta vad riksdagen tillkännagett
enligt skrivelsen. Betydelsen av att upphandlade varor och tjänster
produceras av arbetstagare i enlighet med villkor i kollektivavtal
framhålls emellertid inte särskilt i Genomförandeutredningens
förslag till genomförande av direktiven. Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 22 december 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera hur uttryckliga krav på villkor
enligt kollektivavtal kan föras in i de kommande upphandlingslagarna och lämna förslag till hur sådana bestämmelser ska
utformas (dir. 2014:162). Uppdraget ska redovisas senast den 1
september 2015. Avsikten är att även dessa förslag ska behandlas
i den kommande propositionen med förslag till lagar som
genomför de nya direktiven.
På grund av den korta tid som står till buds för genomförandet
av upphandlingsdirektiven ingår inte i utredningsuppdragets inledande del att överväga en ordning med olika regler om krav på
villkor enligt kollektivavtal på det direktivstyrda området och på
det ej direktivstyrda området. Regeringen avser dock att återkomma med ytterligare direktiv till utredningen att bl.a. analysera och
lämna förslag som säkerställer att åtgärder vidtas så långt det är
möjligt i enlighet med riksdagens skrivelse. Regeringen återkommer därefter till riksdagen i frågan.
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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. Regeringen har redovisat
vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av tillkännagivandet i propositionen Insatser för vissa nyanlända invandrares
etablering m.m. (prop. 2013/14:104 avsnitt 10). Momentet är
därmed slutbehandlat.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 4.
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
11.

nr 104
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU2
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. Fi 78), 2012/13:75 (p.
Fi 25) och 2013/14:75 (p. Fi 15).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och resultat för utgiftsområde 2*: Riksdagen har
tillkännagett som sin mening att regeringen ska lämna en särskild
resultatskrivelse under 2014 till riksdagen för 2012 och 2013
avseende målet för det finansiella systemet vad gäller effektivitet,
stabilitet, konsumentskydd, reglering och tillsyn. Den 22 maj
2014 beslutade regeringen skrivelsen Resultatskrivelse avseende
det finansiella systemet (skr. 2013/14:210). Momentet är därmed
slutbehandlat.

12.

nr 163
Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring
Bet. 2011/12:SkU17
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Fi 31) och 2013/14:75
(p. Fi 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om F-skatt*: Skatteverket har på regeringens uppdrag
utvärderat den förändring av näringsbegreppet i inkomstskattelagen som riksdagen beslutade 2008. Den samlade bedömningen
av utvärderingen, som avrapporterades den 11 oktober 2013, är att
effekterna på skatteuppbörden och skattefelet är små på
aggregerad nivå. Effekterna på arbetstagarnas ställning, företagandets villkor och arbetsmarknaden är obefintliga eller mycket
små. I budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till
statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 6.46.2) har
regeringen redovisat Skatteverkets bedömning. Regeringen avser
därför att överväga att lägga skrivelsen till handlingarna.
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13.

nr 170
Allmänna motioner om inkomstskatter
Bet. 2011/12:SkU13
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Fi 33) och 2013/14:75
(p. Fi 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 16 om Öresundsavtalet, reservation 15*: För närvarande
pågår ett arbete med att utvärdera 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. Först när utvärderingen
är klar 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.

Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
14.

nr 37
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Fi 63) och 2013/14:75
(p. Fi 19).
Skrivelsen är 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 har i dessa delar behandlats i regeringens skrivelse
Årsredovisning för staten 2013 (skr. 2013/14:101 avsnitt 2).
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 har i övrigt i
dessa delar behandlats i regeringens skrivelse Årsredovisning för
staten 2013 (skr. 2013/14:101 avsnitt 2).

15.
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Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU2

Skr. 2014/15:75
Finansdepartementet

Skr. 2014/15:75
Finansdepartementet

Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. S 52) och skr.
2013/14:75 (p. S 16).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om äganderätten till fastigheten Skravelberget 11
(Hallwylska palatset): Äganderätten till fastigheten Skravelberget
11 (Hallwylska palatset) har vid årsskiftet 2014/15 förts över från
Statens fastighetsverk till stiftelsen Hallwylska museet. Momentet
är därmed slutbehandlat.
16.

nr 137
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Fi 88) och 2013/14:75
(p. Fi 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för
2013: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen
för 2015 (prop 2014/15:1 utgiftsområde 27).

17.

143
Personalliggare för tvätteribranschen
Prop. 2012/13:34, bet. 2012/13:SkU14
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 24).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om byggbranschen*: Finansdepartementet har den 16
januari 2013 beslutat att ge en utredare i uppdrag att utreda hur ett
kontrollsystem inom skatteförfarandet kan vara utformat för
byggbranschen. Syftet är att minska förekomsten av skatteundandragande genom svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen. Uppdraget har redovisats i februari
2014 (Ds 2014:7). Regeringen beslutade den 16 oktober 2014
propositionen Minskat svartarbete i byggbranschen (prop.
2014/15:6) som innehåller förslag om personalliggare i byggbranschen. När det gäller generella månadsuppgifter, har
regeringen i budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1
Förslag till statens budget för 2014, finansplan och skattefrågor
avsnitt 6.36), bl.a. mot bakgrund av remissinstansernas synpunkter, bedömt att det inte är lämpligt att införa regler om
månadsvisa kontrolluppgifter baserade på månadsuppgiftsutredningens förslag. Regeringen avser att överväga att lägga skrivelsen till handlingarna.

18.

nr 241
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Prop. 2012/13:129, bet. 2012/13:SkU32
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 41).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utländska näringsidkare som saknar fast driftställe i
Sverige, reservation 2*: Regeringen har den 12 december 2013
gett Skatteverket i uppdrag att göra en fördjupad analys och
presentera ett bredare underlag för sitt förslag att näringsidkare
ska omfattas av kravet på kassaregister trots att inkomsten från
den aktuella försäljningen inte härrör från ett fast driftställe i
Sverige. Det ska särskilt analyseras om ett krav på kassaregister i
dessa fall är påkallat av skattekontrollhänsyn. EU-rättsliga
aspekter ska beaktas. Om Skatteverket efter denna fördjupade
utredning finner att det finns skäl att införa bestämmelser som
medför att krav på kassaregister ska gälla trots att inkomsten från
den aktuella försäljningen inte härrör från ett fast driftställe i
Sverige ska Skatteverket vid rapporteringen lämna författningsförslag och en analys av de konsekvenser som förslagen skulle
medföra för såväl företagen som Skatteverket. Uppdraget har
redovisats till Finansdepartementet den 16 februari 2015.
19.

nr 287
Vårändringsbudget för 2013
Prop. 2012/13:99, bet. 2012/13:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 47).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 17 om bemyndigande att besluta om medlemskap i ett
konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur: Regeringen
hade inte möjlighet att ansöka om medlemskap i ett konsortium
för europeisk forskningsinfrastruktur under 2013. Regeringen
hemställde
därför
om
ett
nytt
bemyndigande
i
budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1 utg. omr. 16, bet.
2013/14:UbU1, rskr. 2013/14:104). Den 4 september 2014
beslutade regeringen att ansöka om medlemskap i ett konsortium
för europeisk forskningsinfrastruktur. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 29 om bemyndigande för statens aktier i Saab
Automobile Parts AB, mom. 30 om bemyndigande gällande likvid
vid försäljning, mom. 31 om bemyndigande att avyttra tillgångar,
mom. 32 om godkännande av kostnadsavräkningar och mom. 33
om bemyndigande att vidta övriga åtgärder vid försäljning:
Riksdagen har bemyndigat regeringen att helt eller delvis avyttra
statens aktier i Saab Automobile Parts AB. Vid extra bolagsstämma den 29 oktober 2013 beslutades att ändra firmanamnet till
Orio AB. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 29–33.
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Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
20.

nr 56
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 60).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, mom. 2 om utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av
inkomsterna på statens budget för 2014, a) utgiftstak för staten, d)
beräkningen av inkomsterna på statens budget, g) ålderspensionssystemets utgifter och mom. 7 om bemyndigande för ramanslag:
Avsikten är att skrivelsen i dessa delar kommer att behandlas i
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2014.
Mom. 2 om utgiftsramar, utgiftstak och beräkning av inkomsterna på statens budget för 2014, c) övriga utgifter på
statens budget: Den 16 januari 2014 översände Regeringskansliet
skrivelsen avseende beräkningen av Riksgäldskontoret nettoutlåning för 2014 till Riksgäldskontoret för kännedom och
beaktande. Samma dag beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse i denna del till handlingarna. Avsikten är att skrivelsen i
övrigt i dessa delar kommer att behandlas i regeringens skrivelse
Årsredovisning för staten 2014.
Mom. 3 om preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområden
2015, 2016 och 2017: Skrivelsen har i denna del behandlats i
budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens
budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 8).
Mom. 8 om uppföljning av förslaget om ändrade 3:12-regler*:
Regeringen har den 15 januari 2015 gett Utredningen om översyn
av beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag (Fi 2014:06) i
uppdrag att se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling. Utredningen ska redovisa sitt
uppdrag senast den 1 september 2016.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 a), c),
d), g), mom. 7 och 8.

21.

nr 138
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 85).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Om anslagen för 2014 inom utgiftsområde 27, b) bemyndiganden:
Avsikten är att skrivelsen i denna del kommer att behandlas i
budgetpropositionen för 2016.
22.

nr 158
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs
län
Prop. 2013/14:46, bet. 2013/14:KU30
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och
Gävleborgs län: Den 13 mars 2014 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 118).
Mom. 2 om regionalt utvecklingsansvar i Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens län*: Statsministern har i
regeringsförklaringen 2014 uttalat att de landsting som så önskar
ska få bilda regioner. En förnyad ansökan har inkommit från
Landstinget i Västernorrlands län och regeringen avser att
behandla denna. Vidare inväntar regeringen ansökningar från de
övriga aktuella länen.
Mom. 4 om en helhetslösning av regionfrågan*: Statsministern
har i regeringsförklaringen 2014 uttalat att de landsting som så
önskar ska få bilda regioner. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och 4.

23.

nr 160
Straffrättsliga frågor
Motioner från den allmänna
2013/14:JuU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

motionstiden

2013,

bet.

Mom. 13 om straff för ekonomiska brott*: I betänkandet Förbudet
mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet (SOU 2013:62) lämnas bl.a. förslag om samordning
av sanktioner när en felaktighet eller passivitet kan leda till både
en administrativ och en straffrättslig påföljd. Betänkandet har
remitterats och remissinstanserna har framfört åtskilliga
synpunkter på utredningens förslag. Ett utkast till lagrådsremiss
har därefter remitterats. Remisstiden gick ut den 18 december
2014. Ärendet bereds vidare med avsikt att lämna en proposition
till riksdagen i juni 2015.
24.
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nr 169
Skatteförfarande och folkbokföring
Motioner från den allmänna
2013/14:SkU20
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

motionstiden

2013,

bet.
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Mom. 3 om personalliggare*: Finansdepartementet har den
16 januari 2013 beslutat att ge en utredare i uppdrag att utreda hur
ett kontrollsystem inom skatteförfarandet kan vara utformat för
byggbranschen. Syftet är att minska förekomsten av skatteundandragande genom svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen. Uppdraget har redovisats i februari
2014 (Ds 2014:7). Regeringen beslutade den 16 oktober 2014
propositionen Minskat svartarbete i byggbranschen (prop.
2014/15:6), som innehåller förslag om personalliggare i byggbranschen. Momentet är därmed slutbehandlat.
Mom. 12 om förbudet mot dubbla förfaranden*: I betänkandet
Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i
skatteförfarandet (SOU 2013:62) lämnas bl.a. förslag om
samordning av sanktioner när en felaktighet eller passivitet kan
leda till både en administrativ och en straffrättslig påföljd.
Betänkandet har remitterats och remissinstanserna har framfört
åtskilliga synpunkter på utredningens förslag. Ett utkast till
lagrådsremiss har därefter remitterats. Remisstiden gick ut den 18
december 2014. Ärendet bereds vidare med avsikt att lämna en
proposition till riksdagen i juni 2015.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 12.
25.

nr 170
Informationsutbytesavtal med Montserrat
Prop. 2013/14:62, bet. 2013/14:SkU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 mars 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 116). Samma dag beslutade regeringen att underrätta
Montserrat om att avtalet godkänts.

26.

nr 186
Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm
Prop. 2013/14:76, bet. 2013/14:SkU24
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om höjd trängselskatt för Stockholms innerstad och
trängselskatt på Essingeleden: Den 24 april 2014 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 248).
Mom. 3 om ändring av beställningsbemyndiganden och
överlåtelse av fastighet, såvitt avser delmoment a och b: Den 4
september 2014 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2014 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Mom. 3 om ändring av beställningsbemyndiganden och
överlåtelse av fastighet, såvitt avser delmoment c: Den 3 april
2014 beslutade regeringen om godkännande av avtal om
finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan
samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års
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Stockholmsförhandling. Fortifikationsverket för en dialog med
Försvarsmakten och Järfälla kommun kring överlåtelsen.
Regeringen håller sig informerad om dialogen som bl.a. syftar till
att de konsekvenser som en överlåtelse av fastigheten kan
medföra för Försvarsmaktens verksamhet kan minimeras.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 3, när det gäller
delmoment c.
27.

nr 194
Tekniska och affärsmässiga krav
autogireringar i euro
Prop. 2013/14:84, bet. 2013/14:FiU17
Skrivelsen är slutbehandlad.

för

betalningar

och

Den 10 april 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 219 och 220).
28.

nr 203
Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter
och kommuner
Skr. 2013/14:88, bet. 2013/14:SkU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

29.

nr 206
Viss kreditgivning till konsumenter
Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 april 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 275–281).

30.

nr 233
Skattskyldighet till avkastningsskatt och ändrad deklarationstidpunkt för avkastningsskatt för vissa skattskyldiga
Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 283–288).

31.
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nr 246
Skatteavtal mellan Sverige och Georgien
Prop. 2013/14:149, bet. 2013/14:SkU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 340). Samma dag beslutade regeringen att underrätta
Georgien om att protokollet godkänts.
32.

nr 247
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Japan
Prop. 2013/14:150, bet. 2013/14:SkU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 maj 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 374). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Japan
om att protokollet godkänts.

33.

nr 248
Informationsutbytesavtal med Qatar
Prop. 2013/14:105, bet. 2013/14:SkU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 338). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Qatar
om att avtalet godkänts.

34.

nr 249
Informationsutbytesavtal med Liberia
Prop. 2013/14:97, bet. 2013/14:SkU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 339). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Liberia
om att avtalet godkänts.

35.

nr 250
Nya bestämmelser om Tullverkets säkerställande av skyddet för
immateriella rättigheter
Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 342 och 344).

36.

nr 260
Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och
Jämtlands län
Prop. 2013/14:122, bet. 2013/14:KU37
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 473).
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37.

nr 274
Säkerheter vid clearing hos central motpart
Prop. 2013/14:111, bet. 2013/14:FiU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 478, 482, 483 och 513).

38.

nr 275
En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 484–496).

39.

nr 276
Direktupphandling
Prop. 2013/14:133, bet. 2013/14:FiU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 474–476).

40.

nr 279
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta
Prop. 2013/14:116, bet. 2013/14:SfU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 november 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

41.

nr 280
Privata utförare av kommunal verksamhet
Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 572–579).

42.

nr 281
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden,
Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013
Skr. 2013/14:139, bet. 2013/14:UU9
Skrivelsen är slutbehandlad
Den 28 augusti 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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43.

nr 294
Märkning av textilprodukter
Prop. 2013/14:171, bet. 2013/14:CU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
534).

44.

nr 297
Riksrevisionens rapport om förvaltningen av förvalsalternativet i
premiepensionssystemet
Skr. 2013/14:109, bet. 2013/14:SfU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

45.

nr 300
Regeringens förvaltningspolitik
Skr. 2013/14:155, bet. 2013/14:FiU37
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

46.

nr 311
Kommunal medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur
Prop. 2013/14:136, bet. 2013/14:KU40
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 568 och 569).

47.

nr 316
Vårändringsbudget för 2014
Prop. 2013/14:99, bet. 2013/14:FiU21
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och
upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och
miljörevision, a) Upphävande av lag: Den 19 juni 2014 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 863).
Mom. 1 om avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och
upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och
miljörevision, b) Bemyndiganden för att avveckla AB Svenska
Miljöstyrningsrådet: Regeringen bemyndigade den 19 juni 2014
chefen för Miljödepartementet att vid extra bolagsstämma i
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet den 24 juni 2014 rösta



89

Skr. 2014/15:75
Finansdepartementet

Skr. 2014/15:75
Finansdepartementet

för förslag till beslut om att överlåta verksamheterna i bolaget.
Vid extra bolagsstämma den 24 juni 2014 röstade företrädare för
staten som aktieägare i bolaget för att överlåta samtliga bolagets
verksamheter: Den upphandlingsstödjande verksamheten överläts
till staten och placerades vid Konkurrensverket, verksamheten
gällande EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Eco
Management and Audit Scheme, EMAS) överläts till staten och
placerades vid Naturvårdsverket, och verksamheten gällande
miljövarudeklarationer (Environmental Product Declaration,
EPD) överläts till IVL Svenska Miljöinstitutet. Det blev också
stämmans beslut. Vid extra bolagsstämma i AB Svenska
Miljöstyrningsrådet den 11 september 2014 har företrädare för
staten som aktieägare i bolaget röstat för förslaget att likvidera
bolaget. Det blev också stämmans beslut. Bolaget är nu i
likvidation sedan den 11 september 2014. Likvidationen väntas
avslutas under 2015.
Mom. 1 om avveckling av AB Svenska Miljöstyrningsrådet och
upphävande av lagen (1994:1596) om frivillig miljöledning och
miljörevision, c) Användningen av anslaget 1:2 Miljöövervakning
m.m.: Anslaget 1:2 Miljöövervakning har nyttjats för förvärv av
verksamhet från AB Svenska Miljöstyrningsrådet. Den upphandlingsstödjande verksamheten har förvärvats och placerades
vid
Konkurrensverket.
Verksamheten
gällande
EU:s
miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) förvärvades
och placerades vid Naturvårdsverket. Köpeskillingen uppgick till
1 krona per verksamhetsdel och belastade anslaget 1:2
Miljöövervakning.
Mom. 4 om bemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet: Den 19 juni 2014 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida).
Mom. 5 om bemyndigande för anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa
och sjukvård: Den 19 juni 2014 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslag 1:6.
Mom. 6 om användningen av anslaget 1:6 Bidrag för sjukskrivningsprocessen: Den 19 juni 2014 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försäkringskassan.
Mom. 7 om bemyndigande för anslaget 1:5 Utveckling av
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet: Den 26 juni
2014 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2014 avseende Statens skolverk.
Mom. 8 om användningen av anslaget 1:14 Statligt stöd till
vuxenutbildning: Den 26 juni 2014 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Myndigheten för
yrkeshögskolan.
Mom. 9 om användningen av anslaget 1:1 Utvecklingen av
statens transportinfrastruktur, mom. 10 om bemyndigande för
anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur,
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mom. 11 om bemyndigande om att besluta om medfinansiering av
transportinfrastruktur och mom. 12 om bemyndigande om att
besluta om förskottering av transportinfrastruktur: Den 4
september 2014 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2014 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Mom. 13 om bemyndigande om beslut om överskott från
försäljning: Den 26 juni 2014 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Sveriges lantbruksuniversitet.
Mom. 14 om bemyndigande om att rösta för att minska kapital
på bolagsstämma i bolagen Inlandsinnovation AB och Fouriertransform AB: Vid extra bolagsstämma i Inlandsinnovation AB
den 30 juni 2014 röstade företrädare för staten som aktieägare i
bolaget för att minska kapitalet i bolaget med 100 000 000 kronor.
Vid extra bolagsstämma i Fouriertransform Aktiebolag den 17
oktober 2014 beslutades att minska aktiekapitalet i bolaget med
51 896 628 kronor för täckning av förlust och med 223 103 372
kronor för avsättning till fritt eget kapital att användas enligt
beslut av bolagsstämman. Minskningen av aktiekapitalet är
nödvändig för att möjliggöra att 100 000 000 kronor delas ut till
staten efter beslut på årsstämman 2015. Bolagsverket har lämnat
tillstånd till att verkställa minskningen av aktiekapitalet. Även
beslut på årsstämman 2015 om utdelning kräver tillstånd av
Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Ärendet bereds
vidare.
Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade
anslag: Regeringen har beslutat ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2014 enligt specifikation nedan.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 14.
Utgiftsområde
Anslag
6
1:1
1:2
2:1
2:4
7
1:1
1:2

Försvar och samhällets
krisberedskap
Förbandsverksamhet och
beredskap
Försvarsmaktens insatser
internationellt
Kustbevakningen
Krisberedskap
Internationellt bistånd
Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida)

Dag för regeringens
beslut (avser 2014)

9 oktober
9 oktober
6 november
6 november
19 juni
19 juni
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8
1:1
1:2

Migration
Migrationsverket
Ersättningar och
bostadskostnader

13

Integration och
jämställdhet
Integrationsåtgärder
Kommunersättningar vid
flyktingmottagande
Ersättning till
etableringslotsar och insatser
för vissa nyanlända
invandrare

1:1
1:2
1:4

16
1:1
1:2
1:8
2:64
2:65
3:1
3:13
23
1:8
1:12
1:18
1:24
24
1:18

48.

92

92

Utbildning och
universitetsforskning
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Bidrag till viss verksamhet
inom skolväsendet, m.m.
Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor
Särskilda medel till
universitet och högskolor
Vetenskapsrådet: Forskning
och forskningsinformation
Särskilda utgifter för
forskningsändamål
Areella näringar,
landsbygd och livsmedel
Statens jordbruksverk
Finansiella korrigeringar
m.m.
Åtgärder för landsbygdens
miljö och struktur
Sveriges lantbruksuniversitet
Näringsliv
Omstrukturering och
genomlysning av statligt
ägda företag

nr 318
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013
Skr. 2013/14:102, bet. 2013/14:FiU34
Skrivelsen är slutbehandlad.

26 juni
26 juni

26 juni
26 juni
3 juli

26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni

19 juni
19 juni
19 juni
26 juni
4 september
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Den 19 juni 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
49.

nr 330
Gränsöverskridande förvaltning och
alternativa investeringsfonder
Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30
Skrivelsen är slutbehandlad.

marknadsföring

av

Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 795–798).
50.

nr 334
Indelning i utgiftsområden
Prop. 2013/14:100, bet. 2013/14:KU44
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 oktober 2014 beslutade regeringen budgetpropositionen
för 2015 (prop. 2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan
och skattefrågor avsnitt 8.1.1) i enlighet med de av riksdagen
godkända ändringarna på och indelning av utgiftsområdena.

51.

nr 342
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för
kommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar
elektroniska tjänster
Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31
Skrivelsen är slutbehandlad.

teleoch

Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 940–945).
52.

nr 351
Översyn av riksdagsordningen och En utvecklad budgetprocess
Riksdagsstyrelsens
framställning
2013/14:RS3,
prop.
2013/14:173, bet. 2013/14:KU46
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 801–811, 866 och 867).

53.

nr 384
Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt
Riksbankens framställning 2013/14:RB3, bet. 2013/14:FiU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 juli 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1030 och 1031).
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54.

nr 386
Användningen av kreditbetyg i riskhantering
Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 juli 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1016–1018).

55.

nr 387
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013
Skr. 2013/14:196, bet. 2013/14:FiU32
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
2013/14:196: Skrivelsen har behandlats i budgetpropositionen för
2015 (prop. 2014/15:1 utgiftsområde 2 avsnitt 3.4).

56.

nr 388
Årsredovisning för staten 2013
Skr. 2013/14:101, bet. 2013/14:FiU33
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 september 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

57.

nr 390
Förstärkta kapitaltäckningsregler
Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 966–992).

58.

nr 394
Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Prop. 2013/14:100, bet. 2013/14:FiU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen har behandlats i budgetpropositionen för 2015 (prop.
2014/15:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor).

59.
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nr 395
Redovisning av skatteutgifter 2014
Skr. 2013/14:98, bet. 2013/14:SkU33
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
60.

nr 1
Informationsutbytesavtal med Macao SAR
Prop. 2013/14:230, bet. 2014/15:SkU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 november 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 1335). Samma dag beslutade regeringen att
underrätta Macao SAR om att avtalet godkänts.

61.

nr 2
Informationsutbytesavtal med Grenada
Prop. 2013/14:231, bet. 2014/15:SkU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 november 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 1341). Samma dag beslutade regeringen att
underrätta Grenada om att avtalet godkänts.

62.

nr 8
Tilläggsavtal om lån till Irland
Prop. 2014/15:9, bet. 2014/15:FiU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 november 2014 beslutade regeringen att underrätta Irland
om att tilläggsavtalet om lån godkänts.

63.

nr 9
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens
finansiering
Prop. 2013/14:238, bet. 2014/15:FiU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 februari 2015 beslutade regeringen att underrätta
Europeiska kommissionen om Sveriges godkännande av rådets
beslut om systemet för EU-budgetens finansiering.

64.

nr 10
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013
Skr. 2013/14:130, bet. 2014/15:FiU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 29 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
65.

nr 12
Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier
Prop. 2014/15:4, bet. 2014/15:SkU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 1386–1390).

66.

nr 13
Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR
Prop. 2014/15:7, bet. 2014/15:SkU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 1408). Samma dag beslutade regeringen att
underrätta Hongkong SAR om att avtalet godkänts.

67.

nr 14
En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av
penningtvätt och av finansiering av terrorism
Skr. 2013/14:245, bet. 2014/15:JuU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

68.

nr 28
Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet
Skr. 2013/14:210, bet. 2014/15:FiU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

69.

nr 29
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken (avsnitt 2), reservation 1, mom. 2 om rambeslutet
– utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget
(avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8), reservation 3, a) utgiftstak för
staten 2015, 2016 och 2017, d) beräkningen av inkomsterna på
statens budget 2015, f) ålderspensionssystemets utgifter 2015 och
mom. 6 om bemyndigande för ramanslag (avsnitt 4.4): Avsikten
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är att skrivelsen i dessa delar kommer att behandlas i regeringens
skrivelse Årsredovisning för staten 2015.
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8), reservation 3, b) utgiftsramar för utgiftsområdena 2015: Den 15 januari
2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna
del till handlingarna.
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8),
reservation 3, c) övriga utgifter på statens budget 2015: Den 15
januari 2015 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende
beräkningen av Riksgäldskontorets nettoutlåning för 2015 till
Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till
handlingarna. Avsikten är att skrivelsen i övrigt i dessa delar
kommer att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för
staten 2015.
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8),
reservation 3, e) ändringar i skatte- och avgiftsregler, punkterna
b) och c): Den 11 december 2014 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 1466–1471, 1475–1477 och 1490–1503).
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8),
reservation 3, e) ändringar i skatte- och avgiftsregler, punkten
d)*: Riksdagen har tillkännagett som sin mening att regeringen
ska återkomma med de ytterligare förändringar i skatte- och
avgiftsreglerna som överensstämmer med allianspartiernas beräkning av statsbudgetens inkomster för 2015 i motion 2014/15:3002.
Den 22 januari 2015 beslutade regeringen propositionen
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga (prop.
2014/15:50). Den del av tillkännagivandet som avser slopande av
reglerna om gruppregistrering i mervärdesskattelagen är under
beredning.
Mom. 2 om rambeslutet – utgiftstak, utgiftsramar och
inkomsterna på statens budget (avsnitt 3 samt bil. 2, 4, 6 och 8),
reservation
3,
g)
preliminära
utgiftsramar
och
inkomstberäkningar 2016, 2017 och 2018: Avsikten är att
skrivelsen i denna del kommer att behandlas i
budgetpropositionen för 2016.
Mom. 3 om bemyndigande om upplåning (avsnitt 4.1): Den 19
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Riksgäldskontoret.
Mom. 4 om lån för myndigheternas investeringar i
anläggningstillgångar
(avsnitt
4.2)
och mom. 5
om
myndigheternas räntekontokrediter (avsnitt 4.3): Den 15 januari
2015 översände Regeringskansliet skrivelsen i dessa delar till
Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag
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beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i dessa delar
till handlingarna.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 a), c),
d), e) såvitt avser punkten d), f), g) och mom. 6.
70.

nr 34
Höständringsbudget för 2014
Prop. 2014/15:2, bet. 2014/15:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt
bemyndiganden, a) godkännande av ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 11 december 2014 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014
avseende Tullverket respektive Finansinspektionen. Den 18
december 2014 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2014 avseende Finansmarknadsforskning (anslag
1:16). Den 19 december 2014 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslaget 1:2 inom
utgiftsområde 25.

71.

nr 40
Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 1504–1511).

72.

nr 41
Minskat svartarbete i byggbranschen
Prop. 2014/15:6, bet. 2014/15:SkU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 1474).

73.

nr 42
Förbättringar av husavdragets fakturamodell
Prop. 2014/15:10, bet. 2014/15:SkU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 1457 och 1458).

74.
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nr 43
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:CU1
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2014 inom utgiftsområde 18, a)
anslagen för 2015: Den 18 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Marknadsdomstolen
(anslag 2:1), Konsumentverket (anslag 2:2), Allmänna reklamationsnämnden (anslag 2:3), Fastighetsmäklarinspektionen (anslag
2:4), Åtgärder på konsumentområdet (anslag 2:5) och Bidrag till
miljömärkning av produkter (anslag 2:6).
75.

nr. 52
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse g) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 18
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Länsstyrelserna.

76.

nr 53
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, g) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 18
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Kungliga hov- och slottsstaten.

77.

nr 62
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SkU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution: Den 18
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Skatteverket, Tullverket respektive Kronofogdemyndigheten.

78.

nr 74
Kontroll av postförsändelser
Skr. 2014/15:8, bet. 2014/15:SkU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 februari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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79.

nr. 78
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2 a), d)–i):
Den 19 december 2014 beslutade regeringen om regleringsbrev
för de anvisade anslagen.
Mom. 2 om äganderätten till Prins Eugens Waldemarsudde och
mom. 3 om äganderätten till fastigheten Lund Thomander 1:
Regeringen avser att under första halvåret 2015 fatta beslut om att
avstå anspråk på äganderätten till byggnader och inventarier vid
Prins Eugens Waldemarsudde respektive till fastigheten Lund
Thomander 1.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och 3.

80.

nr 79
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2, a) anslag:
Den 19 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Riksgäldskontoret, Kammarkollegiet, Statistiska
centralbyrån, Vissa garanti- och medlemsavgifter (anslag 1:14)
och Finansmarknadsforskning (anslag 1:16).
Mom. 1 om anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2, b) Sjunde
AP-fondens kredit och möjlighet att ta upp lån: Den 19 december
2014 beslutade regeringen beviljande av räntekonto med kredit
och låneram i Riksgäldskontoret för Sjunde AP-fonden.
Mom. 1 om anslagen för 2015 inom utgiftsområde 2, c)
Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättandet
av nya myndigheter: Den 19 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kammarkollegiet.

81.

nr 82
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Prop. 2014/15:1, motioner från den allmänna motionstiden
2014/15, bet. 2014/15:FiU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om anslagen för 2015 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag
till kommuner: Den 19 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen 1:1, 1:2 och
1:3 inom utgiftsområde 25.
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nr 83
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Om anslagen för 2015 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m.: Den 19 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2015 avseende anslag 1:2 inom utgiftsområde 26
och regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Riksgäldskontoret.
83.

nr 84
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om anslagen inom utgiftsområde 27, a) anslagen för 2015: Den
19 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Avgiften till Europeiska unionen
(anslag 1:1).
Om anslagen inom utgiftsområde 27, b) bemyndiganden om
ekonomiska åtaganden: Avsikten är att skrivelsen i denna del
kommer att behandlas i budgetpropositionen för 2017.
Följande moment är inte slutbehandlat: delmoment b).

84.

nr 93
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad
behandling)
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KrU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 17, a) anslagen 2015: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen.
Mom. 5 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Ärendet
bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 5.
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Äldre riksmöten
Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
1.

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), skr. 2011/12:75
(p. U 2), skr. 2012/13:75 (p. U 2) och skr. 2013/14:75 (p. U 1).
Skrivelsen är 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: Något beslut om kapitaltillskott har inte fattats.
Den 29 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
Momentet är slutbehandlat.

2.

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), skr. 2011/12:75
(p. U 3), skr. 2012/13:75 (p. U 3) och skr. 2013/14:75 (p. U 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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.
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Den 3 november 2011 gav regeringen Skolverket i uppdrag att
utarbeta olika former av stödmaterial för att underlätta lärarnas
arbete med bedömning och betygssättning 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
betygssättning. Uppdraget redovisades den 12 juni 2014
(U2014/4011/S). Av Skolverkets redovisning framgår att Skolverket under 2013 genomförde en webbaserad utbildning i
bedömning och betygssättning för lärare i årskurs 4–6 i
grundskolan. Utbildningen har fortsatt under 2014 och har utvidgats till att även omfatta lärare i andra årskurser. Skolverket har
vidare tagit fram ett antal stödmaterial med inriktning mot
bedömning och betygssättning och har under 2014 bedrivit en
fortsatt aktiv behovsinventering för att närmare beskriva
nödvändiga insatser rörande bedömning och betygssättning.
Vidare har ett stödmaterial utarbetats om sambedömning: Sambedömning i skolan – exempel och forskning som distribuerades
till skolorna våren 2014. Regeringen har bedömt att ytterligare
åtgärder i frågan inte behöver vidtas.
Den 11 september 2014 gav regeringen Skolverket i uppdrag att
utvärdera den nya betygsskalan (U2014/5371/S). Uppdraget ska
redovisas senast den 15 januari 2016.
Momentet är inte slutbehandlat.
3.

nr 170
Förskolan m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:UbU6
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 4), skr. 2012/13:75
(p. U 4) och skr. 2013/14:75 (p. U 3).
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 redovisade sitt uppdrag den
18 april 2013 i betänkandet Fri att leka och lära – ett målinriktat
arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26).
Betänkandet har remitterats och remisstiden gick ut den
14 oktober 2013. Betänkandet och frågan om förbättrad
arbetsmiljö för elever i fritidshem bereds vidare inom Regeringskansliet och fortsatta överväganden kommer att göras.
Momentet är inte slutbehandlat.
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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), skr. 2012/13:75
(p. U 5) och skr. 2013/14:75 (p. U 4).
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 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.
Den 12 december 2013 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2014 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 2014.
Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 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 2015.
Momentet är inte slutbehandlat.

5.

nr 206
Grundskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2010, bet. 2010/11:UbU7
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. U 7), skr. 2012/13:75
(p. U 6) och skr. 2013/14:75 (p. U 5).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 28 om översyn av elevhälsans kvalitet*: Den 27 oktober
2011 gav regeringen Skolverket i uppdrag att genomföra insatser
för en förstärkt elevhälsa (U2011/5947/S). 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 gavs
även i uppdrag att föreslå en modell för att följa upp kvaliteten på
och tillgången till elevhälsa. En sådan modell redovisades i
februari 2013. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april
2016.
Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
6.

nr 174
Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
Skr. 2011/12:57, bet. 2011/12:UbU12
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. U 16) och skr.
2013/14:75 (p. U 6).
Skrivelsen är 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 betygssättning när det gäller
kunskapskraven B och D. I december 2012 publicerade Skolverket handledningen ”Betygsskalan och betygen B och D – en
handledning”. Den 12 juni 2014 redovisade Skolverket regeringens uppdrag om bl.a. fortsatt arbete med olika former av
kompetensutveckling och stöd till lärare inom området bedömning
och betygssättning (U2014/4011/S). Med anledning av detta
gjorde regeringen i budgetpropositionen för 2015 (prop.
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2014/15:1, utg.omr. 16, avsnitt 9.6.3, s. 168 f.) bedömningen att
tillkännagivandet kan anses slutligt tillgodosett.
Den 5 februari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
Momentet är slutbehandlat.
Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
7

nr 186
Gymnasieskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2012, bet. 2012/13:UbU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad (felaktigt redovisad som slutbehandlad i skr. 2013/14:75 (p. U 11).
Moment 20 om mobbning och kränkande behandling*: I 6 kap.
skollagen (2010:800) finns bestämmelser som har till ändamål att
motverka kränkande behandling av barn och elever.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda en anmälan om
kränkande behandling och att i förekommande fall vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra sådan
behandling i framtiden (6 kap. 10 § skollagen ). Huvudmannen
ska, om denne eller personalen åsidosatt sina skyldigheter enligt
bl.a. 10 §, betala skadestånd (6 kap. 12 §).
Skolverket har på uppdrag av regeringen (U2007/1205/S)
genomfört en utbildningssatsning om forskningsbaserade
åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Detta innefattade en
utvärdering av program som används mot mobbning och
kränkningar. Skolverket lät externa forskare utvärdera åtta
program mot mobbning som används i skolorna (Utvärdering av
metoder mot mobbning, rapport 353, 2011). Skolverket har
arbetat med att sprida de nya kunskaper som utvärderingen gett
och som kan vara till stöd för verksamheterna, bl.a. genom
framtagandet av publikationen Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning, som huvudsakligen riktar sig till
dem som arbetar i skolan. Skolverket har även publicerat
allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling (SKOLFS 2012:10).
Regeringen gav 2011 Skolverket ett förnyat uppdrag att stärka
skolans värdegrund och arbete mot diskriminering och kränkande
behandling (U2011/567/S och U2011/2649/S). Uppdraget har
redovisats i myndighetens årsredovisning och slutredovisades den
20 januari 2015 (U2015/299/S).
Chefen för Utbildningsdepartementet uppdrog den 23 oktober
2012 åt utbildningsdirektören Thomas Persson att biträda
Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med att utarbeta
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förslag som innebär en minskad administration för lärare
(U 2012:E, U2012/5725/SAM). Genom beslut den 3 juni 2013
utvidgades uppdraget till att även omfatta vilka konsekvenser en
sådan rapporterings- och anmälningsskyldighet när det gäller
missförhållanden inom skolväsendet och vissa andra verksamheter som föreslås i betänkandet Rapportera, anmäla och avhjälpa
missförhållanden – för barns och elevers bästa (SOU 2011:33) får
för lärares administrativa arbete. Frågan avses behandlas under
året.
Momentet är inte slutbehandlat. Tillkännagivandet redovisades
inte i skr. 2013/14:75.
Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
8.

nr 27
Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och
förskollärare
Prop. 2012/13:187, bet. 2013/14:UbU6
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. U 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om plan för att legitimera fler yrkesgrupper*:
Regeringen avser att utreda om, och i så fall hur, fritidspedagoger
kan omfattas av legitimationssystemet. Regeringen avser att
återkomma i frågan om även yrkeslärare och modersmålslärare på
sikt bör omfattas. Momentet är inte slutbehandlat.

9.

nr 54
Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan
Prop. 2012/13:190, bet. 2013/14:UbU7
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. U 25).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om avtal med Eric-konsortium för den Europeiska
spallationskällan:
a) Riksdagen godkänner avtalet om privilegier mellan Sveriges
regering och det konsortium för europeisk forskningsinfrastuktur
som avses bedriva den verksamhet som för närvarande bedrivs av
European Spallation Source ESS AB: Ett Eric-konsortium beräknas inrättas under 2015. Ärendet bereds.
Momentet är inte slutbehandlat.

10.

nr 104
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:UbU1
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Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. U 27).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2014 inom utgiftsområde 16:
b) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2014 besluta om kapitaltillskott till European
Spallation Source ESS AB: Den 13 februari och 11 september
2014 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Vetenskapsrådet. Den 13 november 2014
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret
2014 avseende Lunds universitet.
2. under 2014 besluta om medlemskap i ett konsortium för
europeisk forskningsinfrastruktur, ett Eric-konsortium, för konstruktionen och driften av forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS: Den 4 september 2014 beslutade regeringen
att ansöka om medlemskap i ett konsortium för europeisk
forskningsinfrastruktur.
9. under 2014–2017 besluta om medlemskap i nio konsortier
för europeisk forskningsinfrastruktur och om finansiering av
årliga medlemsavgifter till konsortierna: Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Vetenskapsrådet. Ärendet bereds.
13. under 2014 besluta om kapitaltillskott till holdingbolag
knutna till universitet och högskolor: Den 11 september 2014
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret
2014 avseende anslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål. Den 26 juni 2014 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslaget 2:64 Särskilda utgifter inom universitet- och högskolor.
c) Godkännanden
Riksdagen godkänner
1. vad regeringen föreslår i fråga om krav på lämplighet vid
antagning till utbildning som leder till förskollärar-, grundlärareller ämneslärarexamen i en försöksverksamhet: Den 20 mars
2014 gav regeringen Universitets- och högskolerådet i uppdrag
(U2014/2222/UH) att samordna en försöksverksamhet med krav
på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskolelärarutbildning.
Den 12 juni 2014 beslutade rådet vilka lärosäten som får delta i
försöksverksamheten med lämplighetsbedömning. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 3 maj 2018. Ärendet bereds.
Mom. 3 om separat antagning av sökande som omfattas av
studieavgiftsskyldighet: Riksdagen godkänner vad regeringen
föreslår om separat antagning av sökande som omfattas av studieavgiftsskyldighet: Den 23 januari 2014 beslutade regeringen
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förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100, SFS
37).
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1 b) punkten 9
och mom. 1 c) punkten 1.
11.

nr 130
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården
och socialtjänsten
Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. U 31 och S 57).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om tandhygienistutbildningen*: Den 8 maj 2014 gav
regeringen Universitetskanslersämbetet i uppdrag att analysera en
förlängning av tandhygienistutbildningen. Uppdraget redovisades
den 26 januari 2015. Ärendet bereds.
Momentet är inte slutbehandlat.

12.

nr 227
Politik för det civila samhället m.m.
Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 295 och 296).

13.

nr 264
Ändrade regler om introduktionsperiod och legitimation för lärare
och förskollärare
Prop. 2013/14:220, bet. 2013/14:UbU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 417 och 418).

14.

nr 265
Gymnasial lärlingsanställning
Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 421–424).

15.

nr 291
Tid för undervisning
Prop. 2013/14:160, bet. 2013/14:UbU19
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 456).
16.

nr 292
Vissa skollagsfrågor
Prop. 2013/14:148, bet. 2013/14:UbU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 458 och 459).

17.

nr 315
Gymnasieingenjörsutbildning – ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan
Prop. 2013/14:188, bet. 2013/14:UbU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 530).

18.

nr 354
Fokus på unga
Prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:KrU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 1002).

19.

nr 357
Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan
Prop. 2013/14:112 och prop. 2013/14:191, bet. 2013/14:UbU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 903).

20.

nr 365
Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning
Prop. 2013/14:229, bet. 2013/14:UbU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 juli 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 1013).
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nr 376
Statens tillsyn över skolan
Skr. 2013/14:200, bet. 2013/14:UbU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 september 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

22.

nr 377
Statens kunskapsspridning till skolan
Skr. 2013/14:95, bet. 2013/14:UbU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

23.

nr 378
Kränkning eller diskriminering i skolan
Skr. 2013/14:193, bet. 2013/14:UbU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 januari 2015 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

24.

nr 379
Folkbildningsfrågor
Prop. 2013/14:172, bet. 2013/14:KrU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och verksamhetsområden för folkbildningen:
Riksdagen godkänner regeringens förslag om mål för folkbildningspolitiken och att de sju verksamhetsområdena för
statsbidraget till folkbildningen ska upphävas: Ändringar i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen bereds.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 2 om syftena med statsbidraget till folkbildningen:
Riksdagen godkänner regeringens förslag om att det andra syftet
med statsbidraget till folkbildningen ska ändras: Ändringar i
förordningen om statsbidrag till folkbildningen bereds. Momentet
är inte slutbehandlat.
Mom. 3 om statliga myndigheters utvärdering av folkbildningen: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att statliga
myndigheter ska ansvara för utvärderingen av folkbildningen:
Den 4 december 2014 gav regeringen Statskontoret i uppdrag att
genomföra en utvärdering av folkbildningen. Momentet är slutbehandlat.
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Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
25.

nr 35
Höständringsbudget för 2014
Prop. 2014/15:2, bet. 2014/15:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt
bemyndiganden:
d) om bemyndigande för anslaget 2:6 Lunds universitet:
Forskning och forskarutbildning: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 2:6 Lunds universitet:
Forskning och forskarutbildning besluta om bidrag 2015–2025:
Den 18 december 2014 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslaget.
e) om bemyndigande för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet:
Forskning och forskningsinformation: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2014 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet:
Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag 2015–
2025: Den 18 december 2014 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslaget.
f) om bemyndigande för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter
till internationella organisationer: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2014 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen:
Avgifter till internationella organisationer besluta bidrag 2015–
2022: Den 18 december 2014 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende anslaget.
Momentet är slutbehandlat.

26.

nr 90
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:UbU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 16:
a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger,
anslagen för 2015 inom utgiftsområde 16 : Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
anslagen.
b) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. godkänna ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting
om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och
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utveckling av hälso- och sjukvården: Den 22 december 2014
godkände regeringen avtal mellan svenska staten och vissa
landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning
och utveckling av hälso- och sjukvården.
2. under 2015 besluta om kapitaltillskott till European
Spallation Source ESS AB och bidrag till ett konsortium för
konstruktionen och driften av European Spallation Source: Ärendet bereds.
3. på bolagsstämma i European Spallation Source ESS AB rösta
för att överlåta samtliga eller delar av bolagets tillgångar och
skulder till det konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur
som avses bedriva den verksamhet som för närvarande bedrivs av
bolaget och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att avveckla
bolaget genom likvidation vid tillfälle som regeringen finner
lämpligt: Ärendet bereds.
4. under 2015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och
innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och under
2015–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 2 970 000
kronor med det förtydligandet att den årliga medlemsavgiften
avses belasta anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och
utbildning på forskarnivå med 900 000 kronor, 2:6 Lunds
universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå med 270 000
kronor, 2:18 Kungl. tekniska högskolan: Forskning och utbildning
på forskarnivå med 900 000 kronor och 2:20 Luleå tekniska
universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå med 900 000
kronor: Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen. Ärendet bereds.
5. under 2015 besluta om medlemskap i en kunskaps- och
innovationsplattform inom hälsa (KIC Healthy living) under
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och under
2015–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 2 025 000
kronor med det förtydligandet att den årliga medlemsavgiften
avses belasta anslagen 2:4 Uppsala universitet: Forskning och
utbildning på forskarnivå, 2:16 Karolinska institutet: Forskning
och utbildning på forskarnivå och 2:18 Kungl. tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå med 675 000
kronor vardera: Den 22 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslagen. Ärendet
bereds.
6. under 2015 för anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och
annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden under
2016–2019: Den 22 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Skolverket.
7. under 2015 för anslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet besluta om bidrag under 2016: Den 22 december 2014
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beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
anslaget.
8. under 2015 för anslaget 1:10 Fortbildning av lärare och
förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden under 2016: Den 22
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2015 avseende Skolverket.
9. under 2015 för anslaget 1:14 Statligt stöd till vuxenutbildning
besluta om bidrag under 2016–2021: Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
anslaget.
10. under 2015 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation besluta om bidrag under 2016–2025: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslaget.
11. under 2015 för anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till
internationella organisationer besluta om bidrag under 2016–
2020: Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2015 avseende anslaget.
12. under 2015 för anslaget 3:4 Rymdforskning och
rymdverksamhet besluta om bidrag under 2016–2034: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslaget.
13. under 2015 för anslaget 3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till
internationella organisationer besluta om bidrag under 2016–
2021: Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2015 avseende anslaget.
14. under 2015 besluta om kapitaltillskott till holdingbolag
knutna till universitet: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål.
15. under 2015 för anslaget 4:1 Internationella program besluta
om bidrag under 2016–2018: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslaget.
16. under 2015, i enlighet med vad utskottet anfört, för anslaget
1:18 Lågstadielyftet ingå ekonomiska åtaganden under 2016–
2018: Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2015 avseende Skolverket.
Mom. 2 om lagförslag om ändring i högskolelagen: Den 22
december 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 1579).
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1 b) punkterna 2–
5.
27.
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Utgiftsområde 15 Studiestöd
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:UbU2
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 15:
a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor utskottet anger,
anslagen för 2015 inom utgiftsområde 15: Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
anslagen.
b) Lagförslaget
Den 22 december 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 1580).
c) Bemyndiganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2015 för anslaget 1:6 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål beställa produktion av studielitteratur under 2016: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslaget.
2. under 2015 ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Centrala studiestödsnämnden.
Momentet är slutbehandlat.
28.

nr 94
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad
behandling)
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KrU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
(När det gäller redovisning av mom. 1 a såvitt avser anslagen
13:2, 13:3, 13:5, 13:6 och mom. 1 b punkterna 8–10 hänvisas till
Kulturdepartementets redovisning).
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 17:
a) Anslagen för 2015
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet har
angett, anslagen för 2015 inom utgiftområde 17 : Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslagen 12:1 Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 12:2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet, 14:1 Bidrag till folkbildningen
och 14:2 Bidrag till kontakttolkutbildning. Samma dag beslutade
regeringen riktlinjer för 2015 för Folkbildningsrådet och
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna i fråga om användningen
av anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen.
b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
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7. under 2015 för anslaget 12:2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet besluta om bidrag under 2016:
Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende anslaget.
Momentet är slutbehandlat.
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Äldre riksmöten
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
1.

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), 2011/12:75 (p. N 10), 2012/13:75
(p. N 8) och 2013/14:75 (p. N 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om Granskning av effekter*: I budgetpropositionen för
2013 (prop. 2012/13:1 volym 1, s. 277) redovisades förslag till
skatteåtgärder som bedömdes 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. Statens
energimyndighet 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 uppdrogs i
regleringsbrevet för budgetåret 2013 åt Konjunkturinstitutet att
utreda konsekvenserna av ett begränsat undantag för den elintensiva industrin och specifikt 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
redovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den
30 september 2013. I regleringsbrevet för 2014 uppdrogs åt
Statens energimyndighet att i samarbete med berörda myndigheter
sammanställa resultaten av genomförda konsekvensanalyser av
den förda energi- och klimatpolitiken för den elintensiva industrin, och vid behov komplettera dessa analyser. Uppdraget redovisades den 1 oktober 2014. Ärendet bereds vidare.
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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), 2011/12:75
(p. M 2), 2012/13:75 (p. M 2) och 2013/14:75 (p. M 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Hanteringen av utsläppsrätter*: Regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 20, s. 90)
en beräkning av storleken på det förväntade överskottet av tilldelat utsläppsutrymme från första åtagandeperioden under Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention för klimatförändringar. Regeringen redovisade även sin bedömning att ett värde för överskottet
inte kan beräknas. I budgetpropositionen begärde regeringen
vidare riksdagens bemyndigande att annullera det överskott som
inte behövs för att uppfylla Sveriges åtagande under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, vilket bifölls av riksdagen (bet.
2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:81). Den tilldelade mängden utsläppsutrymme utgör huvuddelen av Sveriges innehav av utsläppsrätter. Vid avräkningen och redovisningen av Sveriges åtagande till FN av första åtagandeperioden kommer det överskott av
tilldelad mängd utsläppsutrymme som Sverige förfogar över och
som inte behövs för att uppfylla åtagandet att annulleras i enlighet
med riksdagens bemyndigande. I propositionen Godkännanden
för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (prop. 2014/15:81)
har regeringen redovisat hur Sverige kan fullgöra sitt åtagande
under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod och hur huvuddelen av det samlade överskottet av kyotoenheter hanteras.

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), 2011/12:75
(p. M 3), 2012/13:75 (p. M 3) och 2013/14:75 (p. M 2).
Skrivelsen är 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
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glesbygd. Efter att ha redovisat uppdraget till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) gavs Transportstyrelsen i uppgift att komplettera redovisningen med en konsekvensanalys av två olika undantag för tankställen i glesbygd. Transportstyrelsen lämnade den
15 mars 2012 ett förslag till lättnader i lagen för berörda tankställen i glesbygd till Regeringskansliet (Miljödepartementet).
Regeringen lämnade den 13 mars 2014 proposition 2013/14:181
till riksdagen om lättnader i lagen om skyldighet att tillhandahålla
förnybara drivmedel. I propositionen föreslogs huvudsakligen två
ändringar. Den första ändringen innebar att gränsen för skyldigheten att tillhandahålla förnybara drivmedel höjs från 1 000 till
1 500 kubikmeter konventionella bränslen (bensin och diesel).
Följaktligen kommer endast säljställen (bensinstationer) som har
en årlig försäljning som överstiger 1 500 kubikmeter konventionella bränslen att i fortsättningen omfattas av skyldigheten. Den
andra ändringen innebar att möjligheten att få dispens i det enskilda fallet permanentas. En dispens får ges framöver för den tid
som är rimlig med hänsyn till omständigheterna i det enskilda
fallet. Hittills har en sådan dispens varit tidsbegränsad, oavsett
omständigheter.
Den 12 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 537).
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Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
4.

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), 2011/12:75
(p. M 7), 2012/13:75 (p. M 7) och 2013/14:75 (p. M 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Uppföljning av statens satsning på hållbara städer:
Stödet till hållbara städer har på uppdrag av regeringen utvärderats av Boverket i en rapport som presenterades i juni 2014.
Rapporten visar att det är svårt att dra slutsatser om projektens
effekter och resultat eftersom projekten fortfarande pågår. Projekten löper under flera år där de sista kommer att avslutas den
31 december 2016. Regeringen kommer att ta ställning till om en
ny utvärdering behövs när alla projekt är slutförda. Momentet är
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 från Kyotoprotokollets första åtagandeperiod har behand-
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lats av riksdagen i ett tillkännagivande med anledning av en redogörelse från Riksrevisionen (se p. M 2).
Regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2015 (prop.
2014/15:1 Utgiftsområde 20, s. 90) hur huvuddelen av överskottet
av utsläppsutrymme ska hanteras och underställde riksdagen att
besluta om detta (bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:81). I propositionen Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (prop. 2014/15:81) har regeringen redovisat hur Sverige
kan fullgöra sitt åtagande under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod och hur huvuddelen av det samlade överskottet av
kyotoenheter hanteras. Momentet är slutbehandlat.
Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
5.

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), 2012/13:75
(p. N 17) och 2013/14:75 (p. N 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om Anvisningsavtal*: Föregående regering beslutade den
26 januari 2012 om ändringar i Energimarknadsinspektionens
uppdrag att utreda systemet med anvisningsavtal med tillsvidarepris på elmarknaden. Energimarknadsinspektionen redovisade
uppdraget den 31 maj 2012 och föreslog införande av en nordisk
slutkundsmarknad för att minska antalet kunder med anvisningsavtal. Myndighetens förslag har remissbehandlats. För att kunna
genomföra Energimarknadsinspektionens förslag uppdrog föregående regering den 4 oktober 2012 åt Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag till förändringar som krävs i svensk rätt
för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad.
Uppdraget redovisades den 18 juni 2013. Förslagen har remitterats. Regeringen planerar att under våren 2015 lägga fram en
proposition med förslag som syftar till att öka konsumenternas
kännedom om anvisningsavtal och att färre konsumenter ska få
anvisningsavtal. Ärendet bereds vidare.

6.

120

120

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), 2012/13:75
(p. M 9) och 2013/14:75 (p. M 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2014/15:75
Miljö- och energidepartementet

Mom. 1 om Uppföljning av biologisk mångfald i rinnande vatten
och vattenkraft: Regeringen tillsatte i april 2012 en utredning med
syfte att se över lagstiftningen gällande vattenverksamheter.
Utredningen har fått förlängd tid genom tilläggsdirektiv
(dir. 2012:29 och dir. 2013:37). Utredningen överlämnade den
10 januari 2013 sitt delbetänkande avseende 4 kap. 6 § miljöbalken (SOU 2012:89). Den 1 oktober 2013 överlämnade utredningen det andra delbetänkandet Ny tid ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69). Den 4 juni 2014 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande I vått och torrt – förslag
till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35). Regeringen har
remitterat samtliga betänkanden och utredningens förslag bereds
för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan.
Havs- och vattenmyndigheten har i regleringsbrevet för 2015 ett
återrapporteringskrav 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.
Momentet är inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
7.

nr 120
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. M 20) och 2013/14:75
(p. M 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Uppföljning av regeringens resultatredovisning för
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård:
Redovisade resultat inom havsmiljöområdet: Regeringen fortsätter arbeta för att Sverige ska vara pådrivande och bedriva ett
målinriktat arbete för att förbättra havsmiljön. Regeringen avser
även att redovisa till riksdagen resultaten av insatserna och hur
dessa utvecklas över åren. Momentet är inte slutbehandlat i denna
del.
Redovisade resultat inom klimatområdet: Regeringen fortsätter
arbeta för att utsläppen av växthusgaser ska minska. För att skapa
stabilitet och tydlighet på vägen mot ett långsiktigt klimatmål har
regeringen gett Miljömålsberedningen i uppdrag att utreda hur ett
klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik ska kunna
utformas (dir. 2014:165, Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen M 2010:04 – förslag till klimatpolitiskt ramverk).
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Vad gäller överskottet av utsläppsutrymme från Kyotoprotokollets
första åtagandeperiod redovisade regeringen i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 20, s. 90) hur
huvuddelen av överskottet av utsläppsutrymme ska hanteras och
underställde riksdagen att besluta om detta (bet. 2014/15:MJU1,
rskr. 2014/15:81). I propositionen Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (prop. 2014/15:81) har regeringen redovisat hur Sverige kan fullgöra sitt åtagande under
Kyotoprotokollets första åtagandeperiod och hur huvuddelen av
det samlade överskottet av kyotoenheter hanteras. Frågan behandlas i p. M 2. Momentet är slutbehandlat i denna del.
Hållbara städer: Regeringen har gett Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket i
uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för
frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad
samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning
och erfarenhetsutbyte och verka tills vidare. Plattformen ska även
utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens
arbete med hållbar stadsutveckling. Boverket ska årligen redovisa
hur arbetet med plattformen fortgår i en särskild rapport till
regeringen. Momentet är slutbehandlat.
Biologisk mångfald i rinnande vatten: Regeringen tillsatte i april
2012 en utredning med syfte att se över lagstiftningen gällande
vattenverksamheter. Utredningen har fått förlängd tid genom
tilläggsdirektiv (dir. 2012:29 och dir. 2013:37). Utredningen överlämnade den 10 januari 2013 sitt delbetänkande avseende 4 kap.
6 § miljöbalken (SOU 2012:89). Den 1 oktober 2013 överlämnade
utredningen det andra delbetänkandet Ny tid ny prövning –
förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69). Den
4 juni 2014 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande I vått
och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler
(SOU 2014:35). Regeringen har remitterat samtliga betänkanden
och utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan.
Havs- och vattenmyndigheten har i regleringsbrevet för 2015 ett
återrapporteringskrav 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.
Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
8.
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nr 99
En hållbar rovdjurspolitik
Prop. 2012/13:191 bet. 2013/14:MJU7
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Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. M 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om Övergripande mål för rovdjurspolitiken: Regeringen
beslutade den 30 april 2014 att ge Sveriges lantbruksuniversitet i
uppdrag att analysera hur rovdjursangrepp påverkar landsbygdsföretagens hela ekonomi, inklusive indirekta kostnader, och föreslå en ny ersättningsmodell som syftar till att kompensera för de
merkostnader som direkta och indirekta skador av ett angrepp av
stora rovdjur medför. I uppdraget ingår även att analysera om och
i så fall under vilka omständigheter bidrag bör lämnas för åtgärder
som förebygger angrepp av rovdjur på hägnat vilt, biodling och
liknande skadeutsatta verksamheter samt om ersättning bör lämnas för djur som har angripits av stora rovdjur inom vilthägn.
Slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2015. Momentet är inte slutbehandlat i denna del.
Mom. 3 om Mål för stammarna av varg, björn, järv och lodjur i
Sverige: Regeringen beslutade den 19 december 2013 att ge
Naturvårdsverket i uppdrag att revidera förvaltningsplanerna för
varg, björn, järv och lodjur med utgångspunkt i propositionen.
Naturvårdsverket redovisade uppdraget den 16 december 2014.
Momentet är slutbehandlat i denna del.
Mom. 4 om Mål för kungsörnsstammen i Sverige: Regeringen
beslutade den 19 december 2013 att ge Naturvårdsverket i uppdrag att revidera förvaltningsplanen för kungsörn med utgångspunkt i propositionen. Naturvårdsverket redovisade uppdraget den
16 december 2014. Momentet är slutbehandlat i denna del.
Mom. 5 om Toleransnivå för skador på ren: Regeringen beslutade den 19 december 2013 att ge Sametinget och Naturvårdsverket i uppdrag att vägleda och underlätta igångsättandet och
samordningen av arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen. Sametinget ska redogöra för hur uppdraget genomförts
och inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare ska Sametinget
samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget redovisade uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) den 23 februari 2015 i sin årsredovisning för 2014 (s. 49). Momentet är slutbehandlat i denna del.
Regeringen beslutade den 19 december 2013 att ge länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län i uppdrag att, i samråd med Sametinget och samebyarna i respektive län, arbeta med förvaltningsverktyget i syfte
att upprätthålla en hållbar rennäring och samtidigt bidra till en
gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Arbetet med tolerans-
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nivån för skador på ren orsakade av stora rovdjur bör ske i enlighet med regeringens proposition 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik. Länsstyrelserna redovisade uppdraget till Regeringskansliet (Finansdepartementet) den 19, 20 och 23 februari 2015.
Momentet är slutbehandlat i denna del.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
9.

nr 122
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. M 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Uppföljning av regeringens resultatredovisning för
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Redovisade resultat inom havsmiljöområdet: Regeringen fortsätter arbeta för att Sverige ska vara pådrivande och bedriva ett
målinriktat arbete för att förbättra havsmiljön. Regeringen avser
att även i fortsättningen till riksdagen redovisa resultaten av insatserna, och hur dessa utvecklats över åren. Momentet är inte slutbehandlat i denna del.
Regeringen har utvecklat redovisningen av medlen under anslaget för havs- och vattenmiljö (prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 20,
s. 53) och utskottet konstaterar även i Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2014/15:MJU1 att regeringen i årets budgetproposition hörsammat riksdagens uppmaning att på ett tydligare
sätt redovisa resultatet av användningen av anslag 1:12 Åtgärder
för havs- och vattenmiljö. Momentet är slutbehandlat i denna del.
Redovisade resultat inom klimatområdet: Regeringen fortsätter
arbetet för att utsläppen av växthusgaser ska minska. Under 2014
redovisade Naturvårdsverket, Statens energimyndighet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut underlag inför den
kontrollstation för klimat och energipolitiken som ska genomföras
2015. Regeringen avser att under 2015 återkomma till riksdagen
med förslag på hur ytterligare åtgärder ska bidra till att sänka de
svenska utsläppen av växthusgaser.
Vad gäller överskottet av utsläppsutrymme från Kyotoprotokollets första åtagandeperiod redovisade regeringen i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 20, s. 90) hur
huvuddelen av överskottet av utsläppsutrymme ska hanteras och
underställde riksdagen att besluta om detta (bet. 2014/15:MJU1,
rskr. 2014/15:81). I propositionen Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (prop. 2014/15:81) har regeringen
redovisat hur Sverige kan fullgöra sitt åtagande under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod och hur huvuddelen av det sam-
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lade överskottet av kyotoenheter hanteras. Frågan behandlas i
p. M 2. Momentet är slutbehandlat i denna del.
Hållbara städer: För att öka takten i arbetet med att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö har Boverket den 1 december
2014 på regeringens uppdrag presenterat ett förslag till en strategi
med etappmål, styrmedel och åtgärder. Förslaget bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Boverkets uppföljning av det arbete som Delegationen för hållbara städer gjort visar på att ekonomiskt stöd gavs till utveckling
av hållbara städer för att skapa attraktiva och ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad planering och tillämpad miljöteknik.
Totalt beviljades stöd till 98 projekt under åren 2009–2012, varav
nio investeringsprojekt och 89 planeringsprojekt. Dessutom har
fyra kompletterande investeringsåtgärder beviljats stöd. Det totala
beviljade beloppet är 357 miljoner kronor.
Stödet till hållbara städer har på uppdrag av regeringen utvärderats av Boverket i en rapport som presenterades i juni 2014. Rapporten visar att det är svårt att dra slutsatser om projektens effekter och resultat eftersom projekten fortfarande pågår. Projekten
löper under flera år där de sista kommer att avslutas den
31 december 2016. Regeringen kommer att ta ställning till om en
ny utvärdering behövs när alla projekt är slutförda.
För att ta tillvara erfarenheterna från Delegationen för hållbara
städer har regeringen gett Boverket, Naturvårdsverket, Statens
energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket i uppdrag att
gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad samverkan,
samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte och verka tills vidare. Plattformen ska även utgöra ett
processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens arbete med
hållbar stadsutveckling. Boverket ska årligen redovisa hur arbetet
med plattformen fortgår i en särskild rapport till regeringen.
Momentet är slutbehandlat i denna del.
Biologisk mångfald i rinnande vatten: Regeringen tillsatte i april
2012 en utredning med syfte att se över lagstiftningen gällande
vattenverksamheter. Utredningen har fått förlängd tid genom
tilläggsdirektiv (dir. 2012:29 och dir. 2013:37). Utredningen överlämnade den 10 januari 2013 sitt delbetänkande avseende 4 kap.
6 § miljöbalken (SOU 2012:89). Den 1 oktober 2013 överlämnade
utredningen det andra delbetänkandet Ny tid ny prövning –
förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2013:69). Den
4 juni 2014 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande I vått
och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU
2014:35). Regeringen har remitterat samtliga betänkanden och
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utredningens förslag bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan.
Havs- och vattenmyndigheten har i regleringsbrevet för 2015 ett
återrapporteringskrav 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.
Momentet är inte slutbehandlat i denna del.
10.

nr 149
Ändring i lagen om handel med utsläppsrätter
Prop. 2013/14:39, bet. 2013/14:MJU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 februari 2014 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 79).

11.

nr 155
Dammsäkerhet
Prop. 2013/14:38 och motioner från allmänna motionstiden hösten
2011, bet. 2013/14:FöU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Lagförslag om dammsäkerhet m.m.:
avseende a) Den 6 mars 2014 utfärdade regeringen den lag som
riksdagen antagit (SFS 114).
avseende b) Den 11 september 2014 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion (SFS 1086).

12.

nr 172
Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden
Skr. 2013/14:21 och motioner från allmänna motionstiden 2013,
bet. 2013/14:NU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Staten på elmarknaden: Den 20 mars 2014 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

13.
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nr 173
Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin
Skr. 2013/14:42 och motioner från allmänna motionstiden 2013,
bet. 2013/14:NU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om Energieffektivisering inom industrin: Den 27 mars
2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
14.
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nr 179
Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet
Prop. 2013/14:69, bet. 2013/14:FöU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 mars 2014 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 141 och 142).

15.

nr 185
På väg mot en giftfri vardag
Prop. 2013/14:39, bet. 2013/14:MJU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 mars 2014 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 162).

16.

nr 208
Elnätsföretagens intäktsramar
Prop. 2013/14:85, bet. 2013/14:NU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 maj 2014 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 282).

17.

nr 209
En tydligare naturgasreglering
Prop. 2013/14:74, bet. 2013/14:NU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 april 2014 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 246 och 247).

18.

nr 221
Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet
Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Lagförslagen
avseende a) Punkterna 1–5 och 7–9: Den 30 april 2014 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 266–273);



127

Skr. 2014/15:75
Miljö- och energidepartementet

Skr. 2014/15:75
Miljö- och energidepartementet
Punkt 6: Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 317);
avseende b) Punkterna 1–2: Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 336 och 337).
Se även bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:237.
19.

nr 245
Tröskeleffekter och förnybar energi
Prop. 2013/14:156, bet. 2013/14:NU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Lagförslagen: Den 28 maj 2014 utfärdade regeringen
den lag som riksdagen antagit (SFS 391).

20.

nr 267
Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel
Prop. 2013/14:207, bet. 2013/14:MJU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 445).

21.

nr 269
Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten
Prop. 2013/14:187, bet. 2013/14:NU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 444).

22.

nr 301
Vissa vägtrafikfrågor
Prop. 2013/14:181, bet. 2013/14:TU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Lättnad i lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel: Den 12 juni 2014 utfärdade regeringen den lag
som riksdagen antagit (SFS 537).

23.

nr 307
Avgifter för tillsyn enligt drivmedelslagen
Prop. 2013/14:180, bet. 2013/14:MJU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2014 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 536).
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24.

nr 308
Klimatpolitik
Skrivelse 2013/14:209, bet. 2013/14:MJU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Regeringen beslutade den 18 december 2014 Kommittédirektiv
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – förslag
till klimatpolitiskt ramverk (dir. 2014:165).
Den 30 januari 2015 lades riksdagens skrivelse till handlingarna.
25.

nr 310
Hushållning med havsområden
Prop. 2013/14:186, bet. 2013/14:MJU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 861 och 862).

26.

nr 358
Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag
Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni och den 3 juli 2014 utfärdade regeringen de lagar som
riksdagen antagit (SFS 892 och 1014).

27.

nr 359
En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
Prop. 2013/14:141, bet. 2013/14:MJU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Ändring i miljöbalken: Den 26 juni 2014 utfärdade
regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 889).
Mom. 3 om Lagförslagen i övrigt: Den 26 juni 2014 utfärdade
regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 890 och 891).

28.

nr 360
Svenska miljömål
Skr. 2013/14:145, bet. 2013/14:MJU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 juni 2014 tillsatte regeringen en nationell miljömålssamordnare för näringslivet som tillträdde uppdraget den 1 januari
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2015 (M 2014:04). Uppdraget är tidsbegränsat och miljömålssamordnaren ska redovisa arbetet och sina slutsatser den 30 juni
2017 (dir. 2014:105).
Den 10 juli 2014 lades riksdagens skrivelse till handlingarna.
29.

nr 383
Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen
Skrivelse 2013/14:211, bet. 2013/14:CU37
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 oktober 2014 lades riksdagens skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
30.

nr 3
Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår
Prop. 2013/14:246, bet. 2014/15:SkU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 november 2014 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 1364 och 1368).

31.

nr 55
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse: Bemyndigandet i 27 kap. 1 § första stycket 2 miljöbalken
infördes genom lag (2013:758) om ändring i miljöbalken. Bestämmelser om utbildning som krävs enligt 14 kap. miljöbalken finns i
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel och avser utbildning för att använda och sälja vissa växtskyddsmedel. Regeringen
avser att utnyttja bemyndigandet i 27 kap. 1 § första stycket 2
miljöbalken genom att införa nya bestämmelser i förordningen
(1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

32.

nr 64
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om Anslagen för 2015 inom utgiftsområde 6:
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avseende a) Ramanslag: Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för 2015 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (anslag 3:1).
avseende b) Beställningsbemyndiganden: Den 22 december
2014 beslutade regeringen regleringsbrev för 2015 avseende
Strålsäkerhetsmyndigheten (anslag 3:1).
33.
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nr 65
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad
Mom. 2 om Anslagen för 2015 inom utgiftsområde 6:
avseende a) Ramanslag: Den 18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

34.

nr 70
Utgiftsområde 21 Energi
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:NU3
Skrivelsen är slutbehandlad
Om Anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 21:
avseende a) Anslagen för 2015: Den 18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Ersättning för vissa kostnader vid
avveckling av Barsebäcksverket (anslag 1:5) inom utgiftsområde
21 Energi;
avseende b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Nr 1–
6: Den 18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2015 avseende Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi;
avseende c) Bemyndigande för det nya anslaget 1:11 Laddinfrastruktur: Den 18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens energimyndighet inom
utgiftsområde 21 Energi;
avseende d) Investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät,
e) Finansiella befogenheter för Affärsverket svenska kraftnät och
f) Avgiftsuttag för elberedskapsavgiften: Den 18 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi.

35.

nr 87
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
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Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:MJU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om Uppföljning av stöd till lokala åtgärder mot övergödning: Regeringen beslutade den 1 oktober 2014 om en ändring i
förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt. Möjligheten att ansöka om bidrag för anläggningar för
mottagande av toalettavfall från fritidsbåtar har tagits bort ur förordningen. Möjligheten till bidrag vad gäller bottenhantering av
fritidsbåtar utökas så att den inte endast gäller för installation av
anläggning för bottentvätt. Det är nu möjligt att söka bidrag även
för andra sätt att minimera spridningen av miljöfarliga ämnen vid
båtbottenhantering av fritidsbåtar. Fortsatt gäller att utöver bidrag
till vattenvårdsåtgärder får stöd även ges till uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder.
Enligt Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev för 2015
får högst 75 000 000 kronor användas för bidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt
(LOVA-projekt). Medel får även betalas ut till länsstyrelserna för
deras administration av bidraget. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om Regeringens resultatredovisning för utgiftsområde
20:
Klimat: Regeringen fortsätter arbetet för att utsläppen av växthusgaser ska minska. Under 2014 redovisade Naturvårdsverket,
Statens energimyndighet och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut underlag inför den kontrollstation för klimat och
energipolitiken som ska genomföras 2015. Kontrollstationen syftar till att analysera klimatpåverkan i förhållande till målen, kunskapsläget vad gäller klimatförändringar samt den faktiska utvecklingen av energibalans och kostnader. Regeringen avser att
under 2015 återkomma till riksdagen med förslag på hur ytterligare åtgärder ska bidra till att sänka de svenska utsläppen av växthusgaser.
Vad gäller överskottet av utsläppsutrymme från Kyotoprotokollets
första åtagandeperiod redovisade regeringen i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1 Utgiftsområde 20, s. 90) hur
huvuddelen av överskottet av utsläppsutrymmet ska hanteras och
underställde riksdagen att besluta om detta (bet. 2014/15:MJU1,
rskr. 2014/15:81). I propositionen Godkännanden för Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod (prop. 2014/15:81) har regeringen
redovisat hur Sverige kan fullgöra sitt åtagande under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod och hur huvuddelen av det samlade överskottet av kyotoenheter hanteras. Frågan behandlas i
p. M 2. Momentet är slutbehandlat i denna del.
Havsmiljön: Regeringen fortsätter arbeta för att Sverige ska vara
pådrivande och bedriva ett målinriktat arbete för att förbättra
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havsmiljön. Regeringen avser att även i fortsättningen till riksdagen redovisa resultaten av insatserna, och hur dessa utvecklats
över åren. Momentet är inte slutbehandlat i denna del.
Hållbara städer: På regeringens uppdrag presenterade Boverket
den 1 december 2014 ett förslag till en strategi med etappmål,
styrmedel och åtgärder för att öka takten i arbetet med att nå
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Förslaget bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Vad gäller hållbara städer så har Boverket, Naturvårdsverket,
Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket fått i
uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för
frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad
samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning
och erfarenhetsutbyte och verka tills vidare. Plattformen ska även
utgöra ett processtöd för de regionala strukturfondsprogrammens
arbete med hållbar stadsutveckling. Uppdraget ska redovisas
årligen med en första återrapportering i januari 2015. Regeringen
har i januari 2015 beslutat om en miljardsatsning på stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer.
En annan viktig insats för hållbara städer kopplar till en ökad
kunskapsnivå och består i en tidigare aviserad satsning på forskning om hållbart samhällsbyggande som forskningsrådet Formas
ansvarar för. Satsningen uppgår till 100 miljoner kronor under
perioden 2012–2016 och finansieras tillsammans med näringslivet. Forskningen ska omfatta hela planprocessen och handla
både om nybyggnad och om renovering av miljonprogramområdena.
Som framgår av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen utgiftsområde 20 så redovisas resultaten för arbetet med
hållbara städer under utgiftsområde 18 och 19.
Momentet är slutbehandlat i denna del.
Mom. 3 om Anslag inom utgiftsområde 20:
avseende a) Anslag för 2015: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för 2015 avseende Naturvårdsverket
(anslag 1:1), Miljöövervakning m.m. (anslag 1:2), Åtgärder för
värdefull natur (anslag 1:3), Sanering och återställning av
förorenade områden (anslag 1:4), Miljöforskning (anslag 1:5),
Kemikalieinspektionen (anslag 1:6), Avgifter till internationella
organisationer (anslag 1:7), Supermiljöbilspremie (anslag 1:8),
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (anslag 1:9),
Klimatanpassning (anslag 1:10), Inspire (anslag 1:11), Åtgärder
för havs- och vattenmiljö (anslag 1:12), Insatser för internationella
klimatinvesteringar (anslag 1:13), Internationellt miljösamarbete
(anslag 1:14), Hållbara städer (anslag 1:15), Skydd av värdefull
natur (anslag 1:16), Havs- och vattenmyndigheten (anslag 1:17),
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
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Förvaltningskostnader (anslag 2:1) och Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (anslag
2:2) under utgiftsområde 20. Momentet är slutbehandlat i denna
del.
avseende b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för 2015
avseende Miljöövervakning m.m. (anslag 1:2), Åtgärder för
värdefull natur (anslag 1:3), Sanering och återställning av
förorenade områden (anslag 1:4), Miljöforskning (anslag 1:5),
Klimatanpassning (anslag 1:10), Åtgärder för havs- och
vattenmiljö (anslag 1:12), Insatser för internationella klimatinvesteringar (anslag 1:13), Internationellt miljösamarbete (anslag
1:14), Skydd av värdefull natur (anslag 1:16) och Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
(anslag 2:2) under utgiftsområde 20. Riksdagen beslutade att inte
föra upp ett nytt anslag benämnt 1:18 Klimatinvesteringar i
kommuner och regioner på statsbudgeten. Regeringen kan därför
inte besluta om bemyndigande om ekonomiska åtaganden i
enlighet med punkt 10 i momentet. Momentet är slutbehandlat i
denna del.
Mom. 4 om Bemyndigande om annullering av överskott: Regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2015 (prop.
2014/15:1 Utgiftsområde 20, s. 90) en beräkning av storleken på
det förväntade överskottet av tilldelat utsläppsutrymme från första
åtagandeperioden under Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention
för klimatförändringar. Regeringen redovisade även sin bedömning att ett värde för överskottet inte kan beräknas. I budgetpropositionen begärde regeringen vidare riksdagens bemyndigande att
annullera det överskott som inte behövs för att uppfylla Sveriges
åtagande under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod, vilket bifölls av riksdagen (bet. 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:81). Den
tilldelade mängden utsläppsutrymme utgör huvuddelen av Sveriges innehav av utsläppsrätter. Vid avräkningen och redovisningen av Sveriges åtagande till FN av första åtagandeperioden kommer det överskott av tilldelad mängd utsläppsutrymme som Sverige förfogar över och som inte behövs för att uppfylla åtagandet
att annulleras i enlighet med riksdagens bemyndigande. Momentet
är slutbehandlat i denna del.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
36.
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nr 95
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad
behandling)
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KrU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om Anslag inom utgiftsområde 17: Den 22 december
2014 beslutade regeringen regleringsbrev för 2015 avseende Stöd
till friluftsorganisationer (anslag 13:4).
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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), 2011/12:75 (p. L 1), 2012/13:75 (p. L 1) och 2013/14:75 (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 Vissa samepolitiska frågor (Ds 2009:40) med
förslag inom det samepolitiska området. Förslagen möttes dock av
kritik av bl.a. Sametinget och företrädare för renägarna. En
förnyad förankringsprocess inleddes genom att Sametinget
tillsatte en särskild arbetsgrupp som avsåg att lämna förslag under
2013. Några förslag har dock inte lämnats till regeringen. På
regeringens initiativ hölls i december 2013 ett möte med
Sametinget och företrädare för renägarna i syfte att finna former
för en fortsatt dialog. Ett ytterligare dialogmöte med företrädare
för Sametinget och rennäringen hölls den 27 maj 2014.
Dialogprocessen kommer att fortsätta under 2015. Ärendet bereds
vidare.
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Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
2.

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), 2011/12:75 (p. N 4), 2012/13:75 (p. N
2) och 2013/14:75 (p. N 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende
fritidsbåtar*: I propositionen Moderna transporter (prop.
2005/06:160) 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 har tagits fram inom Regeringskansliet.
Frågan om särskild reglering av vattenskotrar aktualiserades under
sommaren 2013. Havs- och vattenmyndighetens redovisning av
ett regeringsuppdrag om att kartlägga olägenheter från
vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster och om att
analysera behov av särskild reglering för sådana farkoster
redovisades den 29 november 2013 (dnr M2013/1585/Nm).
Frågan om alternativa åtgärder när det gäller vattenskotrar bereds
vidare inom Regeringskansliet. Under andra halvåret 2014 har
frågan om förarintyg för vattenskoter utretts inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Ärendet bereds vidare.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
3.

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), 2011/12:75 (p. N 7), 2012/13:75 (p. N 5) och 2013/14:75 (p.
N 3).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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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 var möjligt att
gå vidare med förslaget om redovisningscentraler. 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.
Bokstavsutredaren redovisade sitt uppdrag i departementspromemorian Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Promemorian remitterades den 28 oktober 2013. Den 24 april 2014
överlämnade regeringen propositionen Redovisningscentraler för
taxi (prop. 2013/14:223) till riksdagen. Skrivelsen är därmed
slutbehandlad.
4.

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), 2011/12:75 (p. N 8), 2012/13:75 (p. N 6) och 2013/14:75 (p.
N 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 42 om förarbevis för vissa fritidsbåtar: Frågan om
kompetensbevis avseende fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En departementspromemoria om behörighetsbevis för
fritidsbåtar och fritidsskepp (Ds 2008:32), har utarbetats och
remitterats. En remissammanställning har gjorts. Ett fördjupat
kunskapsunderlag i frågan har tagits fram inom Regeringskansliet.
Frågan om särskild reglering av vattenskotrar aktualiserades under
sommaren 2013. Havs- och vattenmyndighetens redovisning av
ett regeringsuppdrag om att kartlägga olägenheter från
vattenskotrar och andra mindre motordrivna farkoster och om att
analysera behov av särskild reglering för sådana farkoster
redovisades den 29 november 2013 (dnr M2013/1585/Nm).
Frågan om alternativa åtgärder när det gäller vattenskotrar bereds
vidare inom Regeringskansliet. Under andra halvåret 2014 har
frågan om förarintyg för vattenskoter utretts inom
Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Ärendet bereds vidare.
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Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
5.

nr 24
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, Tilläggsbudget 2, bet. 2007/08:FiU11
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 49), 2008/09:75 (p. N
29), 2009/10:75 (p. N 24), 2010/11:75 (p. N 14), 2011/12:75 (p. N
9), 2012/13:75 (p. N 7) och 2013/14:75 (p. N 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om låneram för civila flygutvecklingsprojekt:
Diskussioner har ägt rum sedan 2007 med Saab AB och Volvo
Aero Corporation (Volvo Aero) om statlig delfinansiering för
utveckling av eventuella ytterligare aktuella civila flygindustriprojekt med miljöinriktning, bl.a. inom ramen för Airbussamarbetet. Regeringen uppdrog den 3 juli 2008 åt 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. Volvo Aero uppgick hösten
2012 i den brittiska koncernen GKN Aerospace. Fortsatta
diskussioner har under 2013 och 2014 förts med berörda företag.
Ärendet bereds vidare.

Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
6.

nr 162
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.
Prop. 2009/10:54, bet. 2009/10:NU10
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Tidigare redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. N 73), 2010/11:75 (p.
Fi 20), 2011/12:75 (p. Fi 12), 2012/13:75 (p. Fi 5) och 2013/14:75
(p. Fi 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning:
Regeringen bemyndigade den 14 juli 2011 statsrådet Peter
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. Den 8 juli
2012 meddelade bolaget att avtal tecknats med Opus Group AB
(publ) 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 AB (publ) slutförts.
Aktiebolaget Svensk Bilprovning tillkännagav den 5 november
2012 att avtal tecknats med Söderport Fastigheter AB 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 AB tillträdde i slutet av
december. Den 25 januari 2013 meddelade Aktiebolaget Svensk
Bilprovnings ägare att man avsåg dela bolaget i två delar. Beslutet
fattades sedan vid en extra bolagsstämma den 26 februari 2013
och uppdelningen slutfördes den 18 mars 2013. De icke statliga
ägarna, som innehade 48 procent av aktierna, blev hundraprocentiga ägare till det sydvästra stationsnätet som varit till
försäljning. Aktiebolaget Svensk Bilprovning blev därigenom ett
helstatligt bolag med ett rikstäckande stationsnät. Inga ytterligare
händelser har skett under 2014. Ärendet bereds vidare.
7.

140

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), 2011/12:75 (p.
Fi 16), 2012/13:75 (p. Fi 6) och 2013/14:75 (p. Fi 5).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om svenska statens fortsatta ägande i SAS när det gäller
delmoment a)–c): Regeringen har bemyndigande att vid lämplig
tidpunkt minska ägandet i SAS. Regeringens ambition är fortsatt
att vid lämplig tidpunkt hitta en annan ägare till SAS. 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). Den 19 februari 2014 underrättade SAS långivarna
om att kreditfaciliteten skulle upphöra den 4 mars 2014. På
bolagets årsstämma den 18 februari 2014 beslutade stämman bl.a.
om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
preferensaktier och konvertibler. Åtgärden kan medföra att
svenska statens nuvarande ägarandel minskas. Ärendet bereds
vidare.
8.

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), 2011/12:75 (p.
Fi 20), 2012/13:75 (p. Fi 9) och 2013/14:75 (p. Fi 7).
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 ägde fastigheter
med 100 000 hektar produktiv skogsmark. Utdelningen av
aktierna i Ersättningsmark i Sverige AB till staten verkställdes
den 29 april 2011. I december 2012 förvärvade Naturvårdsverket
100 000 hektar produktiv skogsmark från Ersättningsmark i
Sverige AB. Naturvårdsverket har påbörjat ett program för att
byta in de 100 000 hektaren mot värdefull skogsmark som ska
skyddas som naturreservat. Hittills har ca 88 540 hektar av den
produktiva skogsmarken bytts och avsikten är att resterande mark
ska bytas under 2015. Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2 d).
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Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
9.

nr 49
Älgförvaltningen
Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. L 10), 2011/12:75 (p. L
3), 2012/13:75 (p. L 3) och 2013/14:75 (p. L 2).
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 (dir. 2012:77). Den 13 juni
2013 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredaren (dir.
2013:66). Den 5 februari 2015 beslutade regeringen att utredningen skulle upphöra. Ärendet bereds vidare.

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), 2011/12:75 (p. N
14), 2012/13:75 (p. N 10) och 2013/14:75 (p. N 8).
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 217 miljoner euro av EIB-lånet
utbetalats. Saab fick i slutet av mars 2011 problem med sin
likviditet. Med anledning av detta fattade regeringen beslut om
ändringar i Saabs garantivillkor för att möjliggöra försäljning av
Saabs industrifastighet. Den 28 oktober 2011 beslutade regeringen
även att RGK under vissa förutsättningar skulle kunna medge att
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Saab under kort tid utnyttjade del av Saab Automobile Parts AB:s
(Parts) kassa. Saab lyckades 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
därmed 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 skedde den 25 januari 2013. I
november 2013 bytte Parts namn till Orio AB. Efter regeringsskiftet 2014 överfördes förvaltningen av statliga bolag, inklusive
Orio AB, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). RGK har
under 2014 bevakat statens återstående fordringar i konkursen.
Konkursen är fortfarande inte avslutad och RGK fortsätter
bevakningen. Ärendet bereds vidare.
11.

nr 214
Regelförenklingsarbetet
Skr. 2009/10:226, bet. 2010/11:NU8
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. N 20), 2012/13:75
(p. N 12 och 2013/14:75 (p. N 9).
Skrivelsen är inte 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. I skrivelse 2012/13:75
redovisade regeringen sin bedömning att skrivelsen var
slutbehandlad med hänvisning till dels redovisningen i
budgetpropositionen för 2013, prop. 2012/13:1, utgiftsområde 24,
s. 29, dels regeringens beslut av den 15 december 2011 med
uppdrag åt Tillväxtverket, Bolagsverket och Skatteverket att
vidareutveckla den myndighetsgemensamma företagarportalen
verksamt.se. Näringsutskottet och konstitutionsutskottet gjorde
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dock bedömningen att tillkännagivandet inte är slutbehandlat då
slutrapportering från myndigheterna väntas i mars 2015 (bet.
2012/13:KU21). Regeringen fortsätter därför att redovisa hur
skrivelsen hanteras. Av den delrapport som myndigheterna
lämnade den 28 mars 2013 framgår att ett antal åtgärder har
vidtagits, bl.a. har en förenklad interaktiv checklista för att starta
företag tagits fram, en ny funktion för att underlätta att hitta lediga
företagsnamn har lagts ut, samt ett antal branschguider har
uppdaterats. Vidare har tjänsten ”Hitta tillstånd” förbättrats och
arbete pågår med att förbättra vägledningen till rådgivare. Av den
delrapport som myndigheterna lämnade den 1 april 2014 framgår
att ett antal åtgärder vidtagits, bl.a. förbättrad funktionalitet,
samverkan med fler myndigheter exempelvis Patent- och
registreringsverket, Statistiska centralbyrån och Statens jordbruksverk, förbättrad vägledning till rådgivare samt vidareutveckling av
information kring att driva och utveckla företag. Uppdraget ska
slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast
den 31 mars 2015. Ärendet bereds vidare.
12.

nr 231
Djurskydd
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:MJU20
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. L 6), 2012/13:75 (p. L
5) och 2013/14:75 (p. L 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om djurtransporter*: 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. Regeringen har (tillsammans med den danska
regeringen) tagit upp frågan om djurtransporter som en övrig
fråga vid Jordbruks- och fiskerådet den 19 maj 2014. Vid mötet
argumenterade regeringen för förkortade transporttider för djuren
och för behovet av en lagstiftning som beaktar aktuella
vetenskapliga rön på området. Ärendet bereds vidare.

Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
13.

144

nr 153
Livsmedelskontroll
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:MJU10
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. L 8) och 2013/14:75 (p.
L 5).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om azofärgämnen*: 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 AZOfärgämnen i livsmedel. EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet
EFSA arbetar med utvärderingar av färgämnen. Kommissionen
har meddelat att den inte avser att vidta några åtgärder på
unionsnivå innan en ny utvärdering från EFSA finns. Ärendet
bereds vidare.
14.

nr 172
Jakt och viltvård
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:MJU13
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. L 9) och 2013/14:75 (p.
L 6).
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. (dir. 2012:77). Den 13 juni 2013 beslutade
regeringen om tilläggsdirektiv till utredaren (dir. 2013:66). Den 5
februari 2015 beslutade regeringen att utredningen skulle
upphöra. Ärendet bereds vidare.

15.

nr 195
Yrkestrafik och taxi
Prop. 2011/12:80, motioner från allmänna motionstiden, bet.
2011/12:TU8
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. N 25) och 2013/14:75
(p. N 15).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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.
Den 28 oktober 2013 remitterades den av bokstavsutredaren
framtagna departementspromemorian Redovisningscentraler för
taxi (Ds 2013:66). Den 24 april 2014 överlämnade regeringen
propositionen Redovisningscentraler för taxi (prop. 2013/14:223)
till riksdagen. Därmed slutbehandlades den del av momentet som
gäller redovisningscentraler. Regeringen uppdrog den 8 mars
2012 åt Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen att redovisa
regelefterlevnaden inom yrkestrafiken, där taxibranschen ingår.
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Regeringen ansåg dock att resultatet av rapporten – som
redovisades den 8 mars 2013 – inte var tillräckligt för att möta de
problem som finns inom taxibranschen. Regeringen uppdrog
därför den 30 maj 2013 åt Transportstyrelsen att redovisa fördjupade analyser om bl.a. taxiverksamheten som helhet och om
huruvida pågående och planerade åtgärder kan lösa de samlade
problem som förekommer och att vid behov föreslå ytterligare
åtgärder som lösning på kvarstående problem. Transportstyrelsen
redovisade resultatet av uppdraget i en rapport den 28 februari
2014. I rapporten föreslår Transportstyrelsen en rad förändringar
inom taxiområdet som redan har införts och som är under
införande. Den del av momentet som gällde översyn av
taximarknaden avslutades i och med propositionen Tydlig
prisuppgift vid taxiresor (prop. 2013/14:241). Mom. 6 slutbehandlades därmed.
Mom. 8 om krav på lokalkännedom för taxiförare*:
Bestämmelser om lokalkännedom för taxiförare finns i
Transportstyrelsens föreskrifter. Transportstyrelsen arbetar med
en översyn av hur regelverket bör utformas för att tillgodose att
taxiförare i Stockholm har tillfredsställande lokalkännedom. I
översynen analyseras även behovet i andra delar av landet. Den 8
mars 2012 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen och
Rikspolisstyrelsen att redovisa regelefterlevnaden inom yrkestrafiken, där taxibranschen ingår. Myndigheterna redovisade
uppdraget i en rapport den 8 mars 2013. I rapporten behandlas
bl.a. frågan om lokalkännedom för taxiförare. Rapporten har
remissbehandlats. Den 30 maj 2013 uppdrog regeringen åt
Transportstyrelsen att redovisa fördjupade analyser om bl.a.
taxiverksamheten som helhet och om pågående och planerade
åtgärder kan lösa de samlade problem som förekommer och vid
behov föreslå ytterligare åtgärder som lösning på kvarstående
problem. I sin rapportering av uppdraget tar Transportstyrelsen
upp en rad ändringar i sina föreskrifter. En av dessa innebär att
körprovet för taxiförarlegitimation ska utökas med ett moment för
att kontrollera sökandens förmåga att tillämpa kunskaper för att
hitta till passagerares resmål. Därutöver anger Transportstyrelsen
att myndigheten kommer att meddela föreskrifter om skriftligt
prov i lokalkännedom. Detta prov ska avläggas om taxiföraren
kommer att utöva sitt yrke i någon av städerna Stockholm,
Göteborg eller Malmö. Provet kommer att anpassas till respektive
ort. Regeringen lämnade denna information till riksdagen i
propositionen Tydlig prisuppgift vid taxiresor (prop.
2013/14:241). Mom. 8 slutbehandlades därmed.
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nr 248
Luftfart
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:TU15
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. N 34) och 2013/14:75
(p. N 16).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om flygtrafikledningstjänst*: Den 10 juli 2014 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1034). Jfr även p. N 54
rskr. 2013/14:336.

17.

nr 261
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål
Prop. 2011/12:138, bet. 2011/12:MJU21
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. L 12) och 2013/14:75
(p. L 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 21 om märkning vid import av kött från djur som har
slaktats utan bedövning*: Europeiska kommissionen har tagit
initiativ till en undersökning om märkning av kött från obedövad
slakt. Regeringen inväntar kommissionens rapport. Rapporten
skulle ha presenterats under 2013, men har ännu inte publicerats.
Avsikten är att gemensamma EU-bestämmelser ska diskuteras
med utgångspunkt i den kommande rapporten. Ärendet bereds
vidare.

Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
18.

nr 103
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Fi 83) och 2013/14:75
(p. Fi 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om Aktiebolaget Bostadsgaranti och Lernia AB:
Riksdagen bemyndigade den 11 december 2012 regeringen att
helt eller delvis avyttra statens aktier i Lernia AB.
Riksdagen bemyndigade den 11 december 2012 regeringen att
helt eller delvis avyttra statens aktier i det av staten hälftenägda
Aktiebolaget Bostadsgaranti (ABO). Vidare bemyndigade riksdagen i mars 2014 regeringen att avveckla ABO genom
likvidation (prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25, rskr.
2013/14:212). Med stöd av dessa bemyndiganden röstade staten
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vid bolagsstämma i ABO i maj 2014 för att överlåta aktierna i det
helägda dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti
(FABO), vari huvuddelen av koncernens verksamhet bedrevs.
Överlåtelsen slutfördes i november 2014. Kvarvarande verksamhet i ABO är under avveckling. Ärendet bereds vidare.
19.

nr 118
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2012/13:1, utg.omr. 22 och motioner från allmänna
motionstiden, bet. 2012/13:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. N 47) och 2013/14:75
(p. N 17).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om hänsynsmålet för transportpolitiken samt mål och
resultatfrågor när det gäller delmoment b): Regeringen har i
budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1, utg.omr. 22),
genomfört ändringar i enlighet med riksdagens beslut. Riksdagen
återkom i vissa delar (bet. 2013/14:TU1, rskr. 2013/14:131, se p.
N 27 rskr. 2013/14:131). Regeringen har i budgetpropositionen
för 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 22) genomfört ändringar i
enlighet med riksdagens beslut och kompletteringar. Skrivelsen är
därmed slutbehandlad.

20.

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
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. N 48) och 2013/14:75
(p. N 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om planeringsramar för perioden 2014–2025 när det
gäller delmoment a) p. 1–4 och delmoment b): Regeringen
uppdrog den 20 december 2012 åt Trafikverket och länsplaneupprättarna att ta fram förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Trafikverket och länsplaneupprättarna har redovisat sina
respektive planförslag under 2013. Regeringen fastställde den 3
april 2014 nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av
transportsystemet för perioden 2014–2025 och de definitiva
ekonomiska ramar för trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. Regeringen beslutade den 15 maj 2014 om skrivelsen Åtgärdsplanering
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för transportsystemet 2014–2025 (skr. 2013/14:233) i vilken bl.a.
dessa beslut redovisades. Därmed är mom. 7 slutbehandlat.
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 genomfördes inom
ramen för åtgärdsplaneringen som redovisades till Regeringskansliet den 14 juni 2013. I skrivelsen Åtgärdsplanering för
transportsystemet 2014–2025 redovisades vilka åtgärder som
regeringen vidtagit (skr. 2013/14:233). Därmed är mom. 10
avslutat.
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 genomfördes inom ramen
för åtgärdsplaneringen som redovisades till Regeringskansliet den
14 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. I skrivelsen Åtgärdsplanering för
transportsystemet 2014–2025 redovisades vilka åtgärder som
regeringen vidtagit (skr. 2013/14:233). Därmed är mom. 12
avslutat.
Mom. 14 om banavgifter*: I skrivelsen Åtgärdsplanering för
transportsystemet 2014–2025 redovisades vilka åtgärder som
regeringen vidtagit (skr. 2013/14:233). Därmed är mom. 14
avslutat.
Mom. 15 om utredning om järnvägssystemets organisation*:
Regeringen beslutade den 8 maj 2013 att tillkalla en särskild
utredare med uppdrag att göra en översyn av järnvägens
organisation (dir. 2013:46). Utredningen har antagit namnet
Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02). Syftet med
översynen är att ge förslag till förbättringar av järnvägssystemets
organisation som på bästa sätt möter framtidens krav på ett
effektivt och hållbart transportsystem. Utredningen lämnade den 2
december 2013 delbetänkandet En enkel till framtiden? (SOU
2013:83). Utredningen anordnade den 18 december 2013 ett
remissmöte med anledning av delbetänkandet till vilket bl.a.
riksdagsledamöter och järnvägssektorns intressenter var inbjudna.
Regeringen fattade den 3 april 2014 beslut om tilläggsdirektiv till
utredningen som anger uppdraget för utredningens fortsatta arbete
(dir. 2014:52). Den 19 december 2014 beslutade regeringen om
ytterligare ett tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2014:160).
Tilläggsdirektivet innebär bl.a. att utredningstiden förlängs genom
att uppdraget i stället ska redovisas senast den 23 december 2015.
Utredningen ska vidare senast den 31 mars 2015 delredovisa vissa
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frågor om byggande och underhåll av infrastrukturen. Mom. 15
kan slutbehandlas efter det att utredningen har avslutat sitt arbete.
Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 15.
21.

nr 170
Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar
Skr. 2012/13:50, bet. 2012/13:TU9
Tidigare redovisad, se skr 2013/14:75 (p. N 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar*: En
hearing om Produktivitetskommitténs betänkande Vägar till
förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen (SOU 2012:39) med deltagare från anläggningsbranschen och berörda myndigheter genomfördes i maj 2013.
Vidare har ett seminarium om upphandlingsfrågor riktat till
anläggningsbranschen och berörda myndigheter genomförts i
september 2013 med fokus på vad de olika aktörerna ska göra för
att öka produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen. Regeringen uppdrog den 27 februari 2014 åt Trafikanalys att granska och utvärdera Trafikverkets arbete för att öka
produktivitet och innovationsgrad inom anläggningsbranschen
(dnr N2014/1057/TE). Uppdraget omfattar även att utvärdera
metoder och instrument för att mäta och värdera utvecklingen.
Uppdraget kommer att fortgå t.o.m. 2017 med en årlig rapportering i mars. Regeringen avser att redovisa och avsluta ärendet i
budgetpropositionen för 2016. Ärendet bereds vidare.

22.

nr 228
Yrkestrafik- och taxifrågor
Motioner från den allmänna motionstiden, bet. 2012/13:TU16
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. N 32).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om konkurrensvillkoren inom yrkestrafiken*: Den 30 maj
2013 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att senast den 1
mars 2014 redovisa fördjupade analyser om bl.a. konkurrensvillkoren inom yrkestrafiken på väg ur ett bredare perspektiv. I
uppdraget ingick att inventera exempel på hur andra medlemsländer löst och hanterat frågeställningen. Transportstyrelsen
redovisade uppdraget i en rapport den 28 februari 2014.
Rapporten innehåller en särskild beskrivning och analys av
riksdagens tillkännagivande om att inom yrkestrafikområdet göra
en översyn av möjligheten att införa en modell liknande den som
tillämpas i Holland, med bl.a. krav på att de som arbetar inom

150

150

Skr. 2014/15:75
Näringsdepartementet

Skr. 2014/15:75
Näringsdepartementet

åkerinäringen ska vara anställda i det företag som utför
transporten. Regeringen överlämnade den 27 maj 2014
propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna
om cabotagetransport på väg (prop. 2013/14:234) till riksdagen. I
propositionen återgav regeringen Transportstyrelsens redogörelse
och valde att inte göra någon annan bedömning än myndigheten
rörande ”den holländska modellen” och meddelade även att man
inte avsåg att vidta ytterligare åtgärder med anledning av
riksdagens tillkännagivande. Mom. 4 avslutades därmed.
Mom. 6 om åtgärder mot illegal verksamhet i åkeribranschen*:
Den 8 mars 2012 beslutade regeringen om ett uppdrag till
Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen att redovisa regelefterlevnaden inom yrkestrafiken. Myndigheterna redovisade
uppdraget i en rapport den 8 mars 2013. Rapporten har remissbehandlats. Den 30 maj 2013 uppdrog regeringen åt Transportstyrelsen att senast den 1 mars 2014 redovisa fördjupade analyser
om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Transportstyrelsen redovisade uppdraget i en rapport den 28 februari 2014.
Regeringen överlämnade den 27 maj 2014 propositionen
Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg (prop. 2013/14:234) till riksdagen. I propositionen föreslogs att regeringen ska bemyndigas att meddela
föreskrifter om sanktionsavgifter för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Förslaget innebär en
sanktionsväxling på så sätt att sanktionsavgifter införs i stället för
böter för den som överträder bestämmelserna om cabotagetransport på väg. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari
2015. I propositionen redogjorde regeringen vidare för en rad
bedömningar, bl.a. om att det i svensk författningstext bör
hänvisas till EU-förordningen avseende det bevismaterial för
cabotagetransporter som ska kunna uppvisas vid ett kontrolltillfälle. I propositionen noterade regeringen Transportstyrelsens
redogörelse för konkurrensvillkoren, styrelsens planerade åtgärder
och gjorde inte någon annan bedömning än Transportstyrelsen.
Regeringen meddelade sin avsikt att inte vidta några åtgärder
inom aktuellt område eller i frågan om beställaransvar. Mom. 6
avslutades därmed.
Mom. 13 om obligatoriska redovisningscentraler*: Den 28
oktober 2013 remitterades departementspromemorian Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66). Den 24 april 2014 beslutade
regeringen överlämna propositionen Redovisningscentraler för
taxi (prop. 2013/14:223) till riksdagen. Därmed slutbehandlades
mom. 13.
Mom. 14 om översyn av taxibranschen*: Regeringen uppdrog
2012 åt Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen att redovisa
regelefterlevnaden inom yrkestrafiken, där taxibranschen ingår.
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Regeringen ansåg dock att resultatet av rapporten – som
redovisades den 8 mars 2013 – inte var tillräckligt för att möta de
problem som finns inom taxibranschen. Även trafikutskottet
ansåg att det utöver då redan tagna initiativ behövdes en utredning
som tog ett mer fördjupat och samlat grepp om taxinäringens
utveckling så att taxiresenärernas behov av att kunna känna sig
trygga och säkra tillgodoses. Regeringen uppdrog i maj 2013 åt
Transportstyrelsen att redovisa fördjupade analyser om bl.a.
taxiverksamheten som helhet och om huruvida pågående och
planerade åtgärder kan lösa de samlade problem som förekommer
och att vid behov föreslå ytterligare åtgärder som lösning på
kvarstående problem. Transportstyrelsen redovisade resultatet av
uppdraget i en rapport den 28 februari 2014. I rapporten föreslår
Transportstyrelsen en rad förändringar inom taxiområdet som
redan har införts och är under införande. Mom. 14 avslutades i
och med propositionen Tydlig prisuppgift vid taxiresor (prop.
2013/14:241).
23.

nr 259
Luftfartsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2012/13:TU18.
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. N 35).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om flygtrafikledningstjänst*: Riksdagen beslutade den 17
juni 2014 om ändring av luftfartslagen (2010:500) efter förslag
från trafikutskottet (bet. 2013/14:TU17, rskr. 2013/14:336). Innebörden i lagändringen är att flygtrafikledningstjänsten vid de
flygplatser som ägs eller drivs av staten återregleras. Lagändringen trädde i kraft den 15 augusti 2014. Regeringen
utfärdade den 10 juli 2014 den av riksdagen beslutade lagändringen. I utskottsbetänkandet anges att regeringen förväntas
åtgärda del av tillkännagivandet (bet. 2012/13:TU18, rskr.
2012/13:259) genom ändring av luftfartsförordningen (2010:770).
Regeringen har även inhämtat ytterligare underlag genom
Utredningen om Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst.
Utredningen lämnade den 23 september 2014 betänkande
Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst, Civil och militär
samverkan (SOU 2014:65). Ärendet bereds vidare. Jfr även p.
N 54, rskr. 2013/14:336.

24.

152

nr 290
Sjöfartsstödets inriktning
Prop. 2012/13:144, bet. 2012/13:TU19
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. N 36).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Om sjöfartsstödets inriktning: Den 10 juli 2014 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
25.

103
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 80).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om uppdraget för Akademiska Hus AB: Riksdagen har
beslutat att förtydliga uppdraget för Akademiska Hus AB.
Ändring av bolagsordningen, i enlighet med det förtydligade
uppdraget, genomfördes som aviserat vid årsstämman den 28 april
2014. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 8 om avveckling av Ersättningsmark i Sverige AB:
Riksdagen har bemyndigat regeringen att avveckla Ersättningsmark i Sverige AB genom likvidation. Bolaget har under det
fjärde kvartalet 2012 överlåtit all sin fasta egendom till staten
genom Naturvårdsverket och har därmed fullföljt sitt uppdrag.
Avvecklingen beräknas slutföras i mars 2015.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 8.

26.

116
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Fi 82).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Den 6
februari 2014 bemyndigades statsrådet Peter Norman av regeringen att företräda staten på AB Svenska Spels bolagsstämma.
Vid bolagsstämman den 24 april 2014 beslutades om disposition
av AB Svenska Spels vinst.

27.

nr 131
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2013/14:1, utg.omr. 22 Kommunikationer och motioner från
allmänna motionstiden, bet. 2013/14:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. N 47).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om mål- och resultatfrågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer när det gäller delmoment a): Regeringen har i
budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 22)
genomfört ändringar i enlighet med riksdagens beslut. Momentet
är därmed slutbehandlat.
när det gäller delmoment b): Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 22) genomfört
ändringar i enlighet med riksdagens beslut. Momentet är därmed
slutbehandlat.
Mom. 3 om anslagen för 2014 inom utgiftsområde 22
Kommunikationer när det gäller delmoment e): Bemyndigandet är
inte längre aktuellt att utnyttja mot bakgrund av att staten inte
behövde anskaffa egna fartyg. Regeringen avser att slutbehandla
momentet i budgetpropositionen för 2016.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 3e).
28.

nr 141
Statliga företag
Skr. 2012/13:140, bet. 2013/14:NU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om skrivelsen om företag med statligt ägande: Den 13
februari 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.

29.

nr 147
Infrastrukturavgifter på väg
Prop. 2013/14:25 och motioner från allmänna motionstiden 2013,
bet. 2013/14:TU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om infrastrukturavgifter på väg när det gäller delmoment a) p. 1–
6 och delmoment b): Den 6 februari 2014 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 52–58).

30.

nr 151
Ändringar i djurskyddslagen
Prop. 2013/14:41,bet. 2013/14:MJU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändringar i djurskyddslagen: Den 6 mars 2014
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 112).
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nr 168
It-politiska frågor
Skr. 2013/14:32 samt motioner från allmänna motionstiden 2012
och 2013, bet. 2013/14:TU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om staten på telekommarknaden: Den 3 april 2014
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna vad avser mom. 1.
Mom. 9 om it och miljön*: Trafikverket har i regleringsbrevet
för 2015 fått uppdraget att under 2015 upprätthålla ett myndighetsnätverk som etablerats inom ramen för det s.k. REMMprojektet (resfria möten i myndigheter). Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 9.

32.

nr 181
Trafiksäkerhet
Motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2013, bet.
2013/14:TU9
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om kommunikationsutrustning och körning*: Regeringen
uppdrog i oktober 2013 åt Transportstyrelsen att ta fram en
långsiktig plan för information och andra åtgärder avseende
förarens aktiviteter under färd med motordrivet fordon. Transportstyrelsen redovisade uppdraget i en rapport i april 2014. Bakgrunden till uppdraget var att förstärka och säkerställa god effekt
på trafiksäkerheten av den ändring av trafikförordningen
(1998:1276) som trädde i kraft den 1 december 2013. Enligt
ändringen får föraren, vid färd på väg med motordrivet fordon,
ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon eller
annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar
menligt på framförandet av fordonet. I Transportstyrelsens rapport
finns en långsiktig aktivitetsplan och förslag till uppföljning vad
gäller effekten av ändringen i trafikförordningen. Den ändring av
trafikförordningen som gjordes den 1 december 2013 har i
rättstillämpningen lett till fällande domar för olaglig användning
av mobiltelefoner under körning. En utvärdering kommer att ske
av dels dessa bestämmelser, dels effekterna av den långsiktiga
aktivitetsplanen som Transportstyrelsen har tagit fram. Ärendet
bereds vidare.

33.

nr 182
Utlämnande av körkort
Prop. 2013/14:64, bet. 2013/14:TU12
Skrivelsen är slutbehandlad.



155

Skr. 2014/15:75
Näringsdepartementet

Skr. 2014/15:75
Näringsdepartementet
Om ändring i körkortslagen: Den 27 mars 2014 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 148).
34.

nr 184
Lätt byte – enklare att välja ny leverantör av elektroniska
kommunikationstjänster
Prop. 2013/14:79, bet. 2013/14:CU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslaget: Den 27 mars 2014 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 146).

35.

nr 187
Planering och byggande
Mot. 2013/14:C448 m.fl., bet. 2013/14:CU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om översyn av plan- och bygglagen*: Regeringen avser
att inom kort uppdra åt Boverket att utvärdera plan- och
bygglagen (2010:900), PBL. Utvärderingen avses ligga till grund
inför bedömningen av vilka delar av PBL som behöver studeras
närmare i en kommande översyn. Ärendet bereds vidare.
Mom. 14 om så kallade bokaler*: I budgetpropositionen för
2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr.18) redogör regeringen för att de
lagändringar som träder ikraft den 1 januari 2015 till följd av
propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126, bet.
2013/14:CU31) innebär att det blir väsentligt enklare att godta s.k.
bokaler i bl.a. miljonprogramsområden.
I regleringsbrevet för 2014 fick Boverket i uppdrag att
uppdatera och vidareutveckla vägledningen Handeln i planeringen
från 1999 i syfte att förbättra och öka kunskapen om hur
handelsetableringar kan underlättas i planeringen. Under 2015 ska
Boverket även genomföra informationsinsatser för att kommunicera innehållet i vägledningen till kommuner och andra berörda
aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den
30 november 2015. Detta uppdrag berör bl.a. möjligheten att
etablera bokaler.
Nu nämnda åtgärder främjar möjligheten att etablera bokaler i
miljonprogramsområden och riksdagens tillkännagivande avseende bokaler ansågs i budgetpropositionen för 2015 (prop.
2014/15:1, utg.omr. 18) därmed vara slutbehandlat.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1
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nr 188
Planering och byggande
Mot. 2013/14:C448 m.fl., bet. 2013/14:CU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om översyn av plan- och bygglagen*: Regeringen avser
att inom kort uppdra åt Boverket att utvärdera plan- och
bygglagen (2010:900), PBL. Utvärderingen avses ligga till grund
inför bedömningen av vilka delar av PBL som behöver studeras
närmare i en kommande översyn. Ärendet bereds vidare.
Mom. 14 om så kallade bokaler*: I budgetpropositionen för
2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 18) redogör regeringen för att de
lagändringar som träder ikraft den 1 januari 2015 till följd av
propositionen En enklare planprocess (prop. 2013/14:126, bet.
2013/14:CU31) innebär att det blir väsentligt enklare att godta s.k.
bokaler i bl.a. miljonprogramsområden.
I regleringsbrevet för 2014 fick Boverket i uppdrag att
uppdatera och vidareutveckla vägledningen Handeln i planeringen
från 1999 i syfte att förbättra och öka kunskapen om hur
handelsetableringar kan underlättas i planeringen. Under 2015 ska
Boverket även genomföra informationsinsatser för att kommunicera innehållet i vägledningen till kommuner och andra
berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
senast den 30 november 2015. Detta uppdrag berör bl.a. möjligheten att etablera bokaler.
Nu nämnda åtgärder främjar möjligheten att etablera bokaler i
miljonprogramsområden och riksdagens tillkännagivande avseende bokaler ansågs i budgetpropositionen för 2015 (prop.
2014/15:1, utg.omr. 18) därmed vara slutbehandlat.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1

37.

nr 195
Ändrade prisregler enligt lagen om elektronisk kommunikation
Prop. 2013/14:72, bet. 2013/14:TU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ändring i lagen om elektronisk kommunikation: Den 10 april
2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 211).

38.

nr 205
Fler bostäder åt unga och studenter
Prop. 2013/14:59, bet. 2013/14:CU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslaget i fråga om avsteg från krav på
tillgänglighet m.m. och mom. 2 om lagförslaget i övrigt: Den 16
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april 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
224).
39.

nr 212
Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag
om färdigställandeskydd
Prop. 2013/14:125, bet. 2013/14:CU25
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd när det gäller
delmoment a) p. 1–2: Den 16 april 2014 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 227 och 228).
när det gäller delmoment b): Under 2014 har Aktiebolaget
Bostadsgaranti avyttrat aktierna i dotterbolaget Försäkringsaktiebolaget Bostadsgaranti. Momentet kommer att slutbehandlas när
Aktiebolaget Bostadsgaranti har avvecklats vilket kommer att ske
inom de närmaste åren. Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1b.

40.

nr 217
Yrkestrafik
Motioner från allmänna motionstiden 2013, bet. 2013/14:TU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om tillsyn och kontroller*: Tillkännagivandet
behandlades i propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av
bestämmelserna om cabotagetransport på väg (prop.
2013/14:234). Momentet avslutades därmed.
Mom. 3 om böter och sanktioner samt hindrande av fortsatt
färd*: Tillkännagivandet behandlades i propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport
på väg (prop. 2013/14:234). och i propositionen Åtgärder vid
hindrande av fortsatt färd (prop. 2013/14:256). Momentet avslutades därmed.
Mom. 4 om ändringar av cabotagereglerna*: Tillkännagivandet
behandlades i propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av
bestämmelserna om cabotagetransport på väg (prop.
2013/14:234). Momentet avslutades därmed.
Mom. 5 om beställaransvar*: Tillkännagivandet behandlades i
propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna
om cabotagetransport på väg (prop. 2013/14:234). Momentet
avslutades därmed.
Mom. 6 om villkoren inom yrkestrafiken*: Tillkännagivandet
behandlades i propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av
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bestämmelserna om cabotagetransport på väg (prop.
2013/14:234). Momentet avslutades därmed.
Mom. 8 om säkra uppställningsplatser*: Regeringen avser att
se över frågan med säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken i
enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr
885/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv 2010/40/EU vad gäller
tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade
parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon. Ärendet
bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 8.
41.

nr 218
Yrkestrafik
Motioner från allmänna motionstiden 2013, bet. 2013/14:TU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om tillsyn och kontroller*: Tillkännagivandet
behandlades i propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av
bestämmelserna om cabotagetransport på väg (prop.
2013/14:234). Momentet avslutades därmed.
Mom. 3 om böter och sanktioner samt hindrande av fortsatt
färd*: Tillkännagivandet behandlades i propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport
på väg (prop. 2013/14:234), och i propositionen Åtgärder vid
hindrande av fortsatt färd (prop. 2013/14:256). Momentet avslutades därmed.
Mom. 4 om ändringar av cabotagereglerna*: Tillkännagivet
behandlades i propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av
bestämmelserna om cabotagetransport på väg (prop.
2013/14:234). Momentet avslutades därmed.
Mom. 5 om beställaransvar*: Tillkännagivet behandlades i
propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna
om cabotagetransport på väg (prop. 2013/14:234). Momentet
avslutades därmed.
Mom. 6 om villkoren inom yrkestrafiken*: Tillkännagivet
behandlades i propositionen Sanktionsavgift för överträdelse av
bestämmelserna om cabotagetransport på väg (prop.
2013/14:234). Momentet avslutades därmed.
Mom. 8 om säkra uppställningsplatser*: Regeringen avser att
se över frågan med säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken i
enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) nr
885/2013 av den 15 maj 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets ITS-direktiv 2010/40/EU vad gäller
tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade
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parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon. Ärendet
bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom.8.
42.

nr 226
Livsmedelspolitik
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2013/14:MJU21
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om obligatorisk ursprungsmärkning av köttprodukter*:
Kommissionen lämnade i december 2013 en rapport om
ursprungsmärkning av kött som ingrediens. Rapporten belyser
olika alternativ till hur en ursprungsmärkning av kött som
ingrediens kan utformas, men innehåller inga förslag till åtgärder.
Frågan diskuterades vid Jordbruks- och fiskerådet i mars 2014. Då
uttalade Sverige stöd för obligatorisk ursprungsmärkning av kött
som ingrediens i linje med det som efterfrågas i tillkännagivandet.
Ytterligare rapporter om ursprungsmärkning av livsmedel väntas
från kommissionen, bl.a. om mejeriprodukter. Regeringen
kommer att ha fortsatta kontakter med kommissionen för att
informera sig om vilka åtgärder som kan bli aktuella när det gäller
eventuell framtida reglering av ursprungsmärkning av livsmedel.
Regeringen har också fortlöpande en dialog med livsmedelsbranschen i denna fråga. Ärendet bereds vidare.

43.

nr 229
Några sjömansfrågor
Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ändring i mönstringslagen och i offentlighets- och
sekretesslagen när det gäller p. 1–2: Den 15 maj 2014 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 360 och 361).

44.

nr 237
Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter
Prop. 2013/14:142, prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:CU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter m.m. när det gäller
delmoment b) p. 1–2: Den 15 maj 2014 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 336 och 337).

45.

160

nr 239
Fordonsrelaterade skulder
Prop. 2013/14:176, bet. 2013/14:CU36
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens lagförslag när det gäller p. 1–2: Den 5
juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
447 och 448).
46.

nr 266
Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen
Prop. 2013/14:182, bet. 2013/14:MJU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lagförslagen: Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 517 och 518).

47.

nr 270
Vissa lagändringar inför en ny programperiod
Prop. 2013/14:175, bet. 2013/14:NU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om vissa lagändringar inför en ny programperiod: Den 5 juni
2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 479).

48.

nr 271
Förbättrad konkurrenstillsyn
Prop. 2013/14:135, bet. 2013/14:NU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om förbättrad konkurrenstillsyn: Den 5 juni 2014 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 443).

49.

nr 287
Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov
Prop. 2013/14:127, bet. 2013/14:CU32
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens lagförslag: Den 5 juni 2014 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 477).

50.

nr 302
Vissa vägtrafikfrågor
Prop. 2013/14:181, bet. 2013/14:TU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om fordonsbesiktning*: Ärendet bereds vidare.
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51.

nr 303
Landsbygdspolitik
Skr. 2013/14:158, bet. 2013/14:MJU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om skrivelsen: Den 4 december 2014 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

52.

nr 309
Ny lag om virkesmätning
Prop. 2013/14:177, bet. 2013/14:MJU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lagförslaget: Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 1005).

53.

nr 320
Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering
Prop. 2013/14:159, bet. 2013/14:NU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslaget: Den 12 juni 2014 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 782).

54.

nr 336
Luftfartsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2013/14:TU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om flygtrafikledningstjänsten: Den 10 juli 2014 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1034).

55.

nr 341
Ny lag om näringsförbud
Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ny lag om näringsförbud när det gäller p. 1–18: Den
19 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
836–853).

56.

162

nr 361
Lag om handel med timmer och trävaror
Prop. 2013/14:183, bet. 2013/14:MJU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 2 om sanktioner, mom. 3 om lagförslagen i övrigt och
mom. 4 om ändring i lagen (2014:000) om handel med timmer
och trävaror: Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 1009 och 1011).
57.

nr 362
Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning
till nya EU-regler
Prop. 2013/14:221, bet. 2013/14:NU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring: Den 26
juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
935).

58.

nr 364
Ändringar i fiskelagen
Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen: Den 10 juli 2014 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 1025 och 1026).

59.

nr 366
En enklare planprocess
Prop. 2013/14:126, bet. 2013/14:CU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om enhetliga tekniska egenskapskrav, mom. 4 om
lagförslaget i övrigt avseende ändring i PBL och mom. 8 om
lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar: Den 26 juni
2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 899
och 900).

60.

nr 371
Partnerskapsöverenskommelsen
Skr. 2013/14:218, bet. 2013/14:NU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om partnerskapsöverenskommelsen: Den 21 augusti 2014
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

61.

nr 372
Järnvägspolitiska frågor
Skr. 2013/14:201, bet. 2013/14:TU19
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om underhåll av statens järnvägsinfrastruktur*: Frågan
behandlas av den pågående Utredningen om järnvägens organisation. Uppdraget ska redovisas senast den 23 december 2015 (jfr
p. N 20 rskr. 2012/13:119). Ärendet bereds vidare.
Mom. 6 om kapacitetstilldelning och trafikledning*: Frågan
behandlas av den pågående Utredningen om järnvägens
organisation Uppdraget ska redovisas senast den 23 december
2015 (jfr p. N 20 rskr. 2012/13:119). Ärendet bereds vidare.
Mom. 9 om statistik*: Frågan behandlas av den pågående
Utredningen om järnvägens organisation. Uppdraget ska redovisas
senast den 23 december 2015 (jfr p. N 20 rskr. 2012/13:119).
Ärendet bereds vidare.
Mom. 10 om regeringens skrivelse om tågförseningar: Den 26
februari 2015 beslutade regeringen att lägga mom. 10 till handlingarna.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 3, 6 och 9.
62.

nr 373
Järnvägspolitiska frågor
Skr. 2013/14:201, bet. 2013/14:TU19
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om samhällsuppdrag*: Riksdagen har tillkännagett som
sin mening att regeringen bör se över hur uppdragen för SJ AB,
Green Cargo AB och Jernhusen AB kan tydliggöras så att samhällets behov av klimatsmarta järnvägstransporter i högre utsträckning kan tillgodoses. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.

63.

nr 374
Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014–2025 m.m.
Skr. 2012/13:131 och motioner från allmänna motionstiden, bet.
2013/14:TU20
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om planeringsfrågor: Den 26 februari 2015 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i denna
del.
Mom. 4 om kommunal medfinansiering*: I budgetpropositionen
för 2015 (prop. 2014/15:1, utg.omr. 22) redovisade regeringen att
man för närvarande inte ser behov av att vidta några ytterligare
åtgärder inom det aktuella området. Därmed är mom. 4 avslutat.
Mom. 7 om nationell plan för transportsystemet och länsplaner
för regional transportinfrastruktur: Den 26 februari 2015
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beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i denna del.
Mom. 9 om åtgärder inom sjöfarten*: Det förs en dialog med
myndigheterna för att säkerställa att de hamnar av central
betydelse för godstransporter som utpekats i propositionen
Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem (prop.
2012/13:25) bör vara vägledande för prioriteringar av infrastruktur för godstrafik. Eftersom beslutet om fastställelse av den
nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av
transportsystemet för perioden 2014–2025 av nationell plan
fattades i april 2014 har denna dialog endast inletts.
Den 17 januari 2013 beslutade regeringen om en handlingsplan
för svensk sjöfartsnäring. Handlingsplanen innehöll 13 konkreta
åtgärder varav åtgärderna inom miljöområdet siktade just på att
svavelregelverket ska genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.
Vidare arbetar regeringen med att få ett effektivt sanktionssystem
i kraft under 2015. Utöver detta har regeringen beslutat om ökade
forskningsanslag och anslag till isbrytning samt stöd till ett stort
antal sjömotorvägsprojekt, av vilka många syftar till att ta fram
alternativa miljövänliga bränslen eller olika sorters åtgärder för att
rena avgasutsläppen. Vid förhandlingen av svaveldirektivet arbetade regeringen aktivt för att enhetliga svaveloxidsutsläppskrav
skulle gälla i hela unionen men detta vann dock inte gehör hos en
majoritet av medlemsstaterna. Regeringen kommer noga följa
utvecklingen av svavelbestämmelserna för att se om någon annan
åtgärd skulle vara nödvändig.
En utredning om tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen överlämnade den 6 februari 2015 betänkandet Ett
svenskt tonnageskattesystem (SOU 2015:4). Ärendet bereds
vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 9.
64.

nr 375
Taxifrågor
Prop. 2013/14:223 och motioner från allmänna motionstiden, bet.
2013/14:TU18
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om redovisningscentraler för taxi* när det gäller delmoment a) p. 1–3: Den 10 juli 2014 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 1020–1022).
när det gäller delmoment b)*: Ärendet bereds.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1b.
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65.

nr 381
Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och
bygglagen
Prop. 2013/14:128, bet. 2013/14:CU33
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens lagförslag: Den 26 juni 2014 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 901 och 902).

Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
66.

nr 24
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna
Prop. 2013/14:234, bet. 2014/15:TU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om sanktionsavgift vid överträdelser av cabotagebestämmelserna*: Den 27 november 2014 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 1395). Den 4 december 2014
beslutade regeringen om ändring i förordningen (1998:786) om
internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) (SFS 1439). Enligt 7 b § ska – fr.o.m.
den 1 januari 2015 – sanktionsavgift med ett belopp om 40 000
kronor påföras det transportföretag som utför cabotagetransporter
i strid med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma
regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr
517/2013. Mom. 1 är därmed slutbehandlat.
Mom. 2 om krav på att medföra dokumentation i lastbilar*:
Ärendet bereds.
Mom. 3 om beställaransvar*: Ärendet bereds.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2 och 3.

67.

nr 25
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
Prop. 2013/14:256, bet. 2014/15:TU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd när det gäller
p. 1 och 2: Den 4 december 2014 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 1437 och 1438).
Mom. 2 om beslut om omhändertagande och klampning*:
Ärendet bereds.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2.
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68.

nr 26
Tydlig prisuppgift vid taxiresor
Prop. 2013/14:241, bet. 2014/15:TU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om tydlig prisuppgift vid taxiresor: Den 27 november 2014
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1396).

69.

nr 36
Höständringsbudget för 2014
Prop. 2014/15:2, bet. 2014/15:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt bemyndiganden när det gäller delmoment a), g), h), i), j) och k): Den 4
december 2014 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Skogsstyrelsen inom
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Den
18 december 2014 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens jordbruksverk inom
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel.

70.

nr 37
Höständringsbudget för 2014
Prop. 2014/15:2, bet. 2014/15:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ändringsbudget för utgiftsramar och anslag samt
bemyndiganden när det gäller delmoment a): Den 4 december
2014 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2014 avseende Verket för innovationssystem och
anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m. inom
utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 18 december 2014 beslutade
regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2014
avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
och anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2007–2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

71.

nr 44
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 18 när det gäller
delmoment a) p. 1–8 och b): Den 18 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
72.

nr 54
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse när det gäller delmoment g): Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev och beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen.

73.

nr 67
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:NU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 24 när det
gäller delmoment a): Den 18 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Upprustning och
drift av Göta kanal (anslag 1:17), Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag (anslag 1:18) och Kapitalinsatser i
statliga bolag (anslag 1:19) inom utgiftsområdet 24 Näringsliv;
när det gäller delmoment b) p. 6: Den 19 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Riksgäldskontoret inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning.

74.

nr 68
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 24, bet. 2014/15:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 24 när det
gäller delmoment a): Den 18 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Verket för innovationssystem, Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska
utgärderingar och analyser, Sveriges geologiska undersökning,
Bolagsverket, Patent- och registreringsverket, Patentbesvärsrätten
och Institutens strategiska kompetensmedel (anslag 1:3), 1:7
Turistfrämjande, 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet,
Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien (anslag 1:14), Avgifter
till vissa internationella organisationer (anslag 1:20) och Bidrag
till företagsutveckling och innovation (anslag 1:22) och i
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förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen
inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 19 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Konkurrensverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
när det gäller delmoment b) p. 1–3: Den 18 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Verket för innovationssystem. Tillväxtverket och Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Mom. 2 om mål för näringspolitiken: Ärendet bereds.
Mom. 4 om Riksrevisionens rapport om statens insatser för
riskkapitalförsörjning: Den 29 januari 2015 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2.
75.

nr 69
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 19, bet. 2014/15:NU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 19 när det gäller
delmoment a): Den 18 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Tillväxtverket inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24
Näringsliv och Regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1), Europeiska
regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 (anslag 1:3) och
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020
(anslag 1:4) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt;
när det gäller delmoment b) p. 1 och 2: Den 18 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) och Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2014–2020 (anslag 1:4) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

76.

nr 86
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och resultatfrågor inom utgiftsområde 22
Kommunikationer när det gäller delmoment a): Ärendet bereds.
när det gäller delmoment b): Ärendet bereds vidare med sikte på
att regeringen ska återkomma i budgetpropositionen för 2016.
Mom. 2 om anslagen för 2015 inom utgiftsområde 22 när det
gäller delmoment a): Den 19 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och
transportforskningsinstitut, Trafikanalys, Post- och telestyrelsen
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samt Trängselskatt i Stockholm (anslag 1:11), Trängselskatt i
Göteborg (anslag 1:14), Informationsteknik och telekommunikation (anslag 2:4) och Gemensamma e-förvaltningsprojekt av
strategisk betydelse (anslag 2:6) inom utgiftsområde 22
Kommunikationer. Den 22 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sjöfartsverket,
Transportstyrelsen och Trafikverket inom utgiftsområde 22
Kommunikationer;
när det gäller delmoment b) p. 1–5; Den 19 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Trängselskatt i Stockholm (anslag 1:11) och Trängselskatt i
Göteborg (anslag 1:14). Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
när det gäller delmoment b) p. 6–8; Den 19 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Post-och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
när det gäller delmoment c): Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
när det gäller delmoment d) p. 1: Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Transportstyrelsen och Trafikverket inom utgiftsområde 22
Kommunikationer;
när det gäller delmoment d) p. 2–3: Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Sjöfartsverket, inom utgiftsområde 22 Kommunikation;
när det gäller delmoment d) p. 4–6 Den 19 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Luftfartsverket och Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22
Kommunikationer;
när det gäller delmoment e) p. 1–2: Den 19 december 2014
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1561 och
1562).
Mom. 3 om förbifart Stockholm*: Regeringen beslutade den 18
december 2014 att med ändring av regeringens beslut den 23
oktober 2014 om uppdrag till Trafikverket att frysa projekt E4
Förbifart Stockholm uppdra åt Trafikverket att fr.o.m. den 1
januari 2015 återuppta produktionen. Mot denna bakgrund
beslutade regeringen den 26 februari 2015 att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna i denna del. Därmed är mom. 3
avslutat.
Mom. 4 om förhandlingsperson för avveckling av citynära
flygplatser*: Ärendet bereds.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1a), 1b) och 4.
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nr 88
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:MJU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om målen för utgiftsområde 23, mom. 2 om regeringens
resultatredovisning för utgiftsområde 23 och mom. 3 om anslag
inom utgiftsområde 23 när det gäller delmoment a) och b) p. 1–8:
Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev och
beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de
anvisade anslagen.
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Äldre riksmöten
Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
1.

nr 140
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2009/10:1, utg. omr. 17, bet. 2009/10:KrU1Tidigare
redovisad, se skr. 2009/10:75 (p. Ku 16), 2010/11:75 (p. Ku 7),
2011/12:75 (p. Ku 3), 2012/13:75 (p. Ku 1) och 2013/14:75 (p.
Ku 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet*: Statens
fastighetsverk har på regeringens uppdrag lämnat en slutrapport
innehållande nya hyressättningsprinciper för hyresavtalen för
huvudbyggnaderna vid de fem institutionerna Kungliga Operan,
Kungliga Dramatiska teatern, Naturhistoriska riksmuseet,
Nationalmuseum och Historiska museet. De förändrade principerna för hyressättningen för de berörda institutionerna avser att
nå en mer ändamålsenlig hyressättning. Företrädare för institutionerna har varit delaktiga i ärendets beredning. Statens
fastighetsverk hemställer i sin slutrapport att regeringen ska
fastställa grunden för den ränteberäkning som ska ske på det
hyresgrundande kapitalet. Regeringen har därefter i regleringsbreven avseende 2014 och 2015 för Statens fastighetsverk delvis
behandlat ärendet och klargjort hur avkastningen ska hanteras för
kostnadshyresmodellfastigheter (huvudbyggnaderna för Kungliga
Operan, Kungliga Dramatiska teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet). Statens fastighetsverk har i regleringsbrevet för 2015 fått i uppdrag att belysa
konsekvenserna av hur ett införande av en ny modell för
avkastningskrav påverkar hyran på lång sikt för de fem kulturinstitutioner som omfattas av kostnadshyresmodellen. Regeringen
beräknar att kunna återkomma med en redovisning till riksdagen i
budgetpropositionen för 2016.
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Riksmötet 2011/12
Riksdagens skrivelse
2.

nr 74
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2011/12:1, utg. omr. 17, bet. 2011/12:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ku 2) och 2013/14:75
(p. Ku 2).
Skrivelsen är 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. I budgetpropositionen för 2014 (prop. 2013/14:1,
utgiftsområde 17, s. 25) bedömer regeringen att den nuvarande
statliga regleringen av tjänstepensionerna bör avvecklas fr.o.m.
den 1 januari 2015 och ersättas med en kollektivavtalsreglerad
ordning. I budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1,
utgiftsområde 17, s. 39) bedömer regeringen fortsatt att den
nuvarande statliga regleringen av tjänstepensionerna avvecklas
fr.o.m. den 1 januari 2015 och ersätts med en kollektivavtalsreglerad pensionsordning.
Förhandlingarna ges en ekonomisk ram på 240 miljoner kronor
2015 som kommer att sjunka i takt med att nuvarande
pensionssystem fasas ut. I dag avsätts ca 300 miljoner kronor till
pensionspremier på scenkonstområdet. Inom ramen för ett
reformerat pensionssystem bör det finnas möjlighet till
omställning och karriärväxling för yrkesgrupper som av
konstnärliga och fysiska skäl inte kan arbeta inom sina
konstnärliga yrken till 65 år.
De medel som frigörs vid övergången till ett nytt
pensionssystem, 60 miljoner kronor för 2015, omfördelas till
kvalitetssatsningar på scenkonstområdet. Medlen har fördelats
inom berörda anslag och Kulturdepartementet har haft en dialog
med områdets aktörer om inriktningen på de kvalitetsförstärkande
insatserna inom scenkonstområdet.
Den 13 november 2014 har regeringen beslutat förordningen om
ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och
tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig
anställning (SFS 1332), den s.k. PISA-förordningen. Beslutet
innebär att PISA-förordningen fr.o.m. den 1 januari 2015 inte
längre reglerar villkoren för de anställda vid scenkonstinstitutionerna. Samtidigt infördes övergångsbestämmelser till
förordningen.
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Den 22 december 2014 beslutade regeringen om regleringsbrev
för Statens kulturråd och riktlinjebeslut för Kungliga Operan AB,
Kungliga Dramatiska teatern AB och Riksteatern som innehåller
villkor för de medel som avsätts till kvalitetsförstärkande insatser
inom scenkonstområdet.
Mom. 20 om uppföljning av utvecklingen av museibesök*: Den
13 december 2012 beslutade regeringen regleringsbrev för
Myndigheten för kulturanalys, i vilket myndigheten gavs i
uppdrag att i enlighet med riksdagens tillkännagivande följa upp
utvecklingen av museibesöken vid de statliga museerna och
analysera besöksmönstren så att dessa kan ställas mot de kulturpolitiska målen. I budgetpropositionen för 2015 redovisar
regeringen att Myndigheten för kulturanalys i enlighet med
uppdraget har studerat besöksmönstren vid de centrala museerna
under 2012 i relation till besöksmönstren under fri entré-reformen
2005 och 2006 och att myndigheten redovisat resultatet i
rapporten Vem besöker de centrala museerna?
3.

nr 224
Radio- och tv-frågor
Mot. 2011/12:Kr221, 2011/12:Kr297, 2010/11:K290,
bet. 2011/12:KU16
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. Ku 4) och 2013/14:75
(p. Ku 4).
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 redovisades den 15 november 2013 och har remissbehandlats. I budgetpropositionen för 2015 har regeringen
redogjort för ärendets beredning hittills. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2016.
Mom. 2 om annonstider i radio och tv*: Regeringen gav den 19
december 2013 Myndigheten för radio och tv i uppdrag att
genomföra en allsidig utvärdering av effekterna av den ändring i
radio- och tv-lagen (2010:696) som genomfördes 2008 och som
innebar en ökning av den högsta tillåtna annonstiden till tolv
minuter per timme. Uppdraget redovisades den 1 december 2014.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2016.

4.

174

nr 267
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m.
Prop. 2011/12:122, bet. 2011/12:AU11
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Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. A 10).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 7 om diskriminering och bristande tillgänglighet*: Tillkännagivandet innebär att regeringen skyndsamt ska återkomma
till riksdagen med ett lagförslag om förbud mot diskriminering på
grund av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Av tillkännagivandet framgår att en avgörande
förutsättning är att reformen införs på ett samhällsekonomiskt
ansvarsfullt sätt. Regeringen överlämnade den 20 mars 2014 en
proposition till riksdagen (prop. 2013/14:198) om bristande
tillgänglighet som en form av diskriminering. Propositionen
innehåller förslag till ändring i diskrimineringslagen (2008:567)
som innebär att bristande tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering.
Propositionen har slutbehandlats under riksmötet 2013/14 (bet.
2013/14:AU8, skr. 2013/14:367). Regeringen har därmed efterkommit riksdagens tillkännagivande. Den 26 juni 2014 utfärdade
regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 958). Ändringen
trädde i kraft den 1 januari 2015.
Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
5.

nr 260
Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning
2007–2010, m.m.
Skr. 2011/12:174, bet. 2012/13:AU10
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14: 75 (p. A 15 och U 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om Lönekartläggning och handlingsplaner för jämställda
löner*: I tillkännagivandet anges att det behövs en lagstiftning
som slår fast att lönekartläggningar och handlingsplaner för
jämställda löner ska göras varje år. Vidare anges att endast företag
med färre än tio arbetstagare ska vara undantagna från
skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner.
Regeringen beslutade den 19 september 2013 om tilläggsdirektiv
(dir. 2013:86) till Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering (A 2012:02) med uppdrag att föreslå hur riksdagens
tillkännagivande kan genomföras. Utredningens betänkande
lämnades till regeringen den 17 juni 2014. Förslagen i betänkandet bereds för närvarande i Regeringskansliet. Tillkännagivandet kan antas bli slutbehandlat under riksmötet 2014/15.
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Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
6.

nr 60
Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst
2014–2019
Prop. 2012/13:164, bet. 2013/14:KrU3
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Ku 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om reglering och redovisning av programföretagens
verksamhet*: Frågan om möjligheterna att låta programföretagen
få tillgodoräkna sig verksamhet på internet som en del av public
service-uppdraget bereds inom Regeringskansliet. Regeringen
avser att återkomma i frågan.
Mom. 2 om tillståndsperiodens längd och halvtidsöversynen:
Den 19 december 2013 beslutade regeringen om sändningstillstånd från och med den 1 januari 2014 till och med den 31
december 2019 för Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television
AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Regeringen
avser att vid behov återkomma till riksdagen med anledning av
den översyn som ska göras efter halva tillståndsperioden.

7.

nr 112
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2013/14:1, utg. omr. 17, bet. 2013/14:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Ku 11)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Regeringen beslutade att fördela bidrag till Svensk Scenkonst och
satsningen på Idrott och Läsning den 26 juni 2014 respektive den
11 september 2014. Den 6 november 2014 beslutade regeringen
om ändring i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende
anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet.

8.

nr 117
Läsa för livet
Prop. 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU4
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. Ku 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 14 om riksdagens tidigare ställningstagande i frågor om
biblioteksersättningens utformning: Regeringen har den 11
december 2014 beslutat förordningen om ändring i förordningen
(1962:652) om Sveriges författarfond med anledning av den
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översyn av förordningen som gjorts under 2014 (SFS 1522).
Ändringarna innefattar bland annat att enbart nyttjande av fysiska
exemplar ska ligga till grund för biblioteksersättningen. Förordningsändringen trädde i kraft den 1 januari 2015.
Regeringen har vidare den 11 december 2014 beslutat att
bemyndiga kultur- och demokratiministern att på regeringens
vägnar ingå en överenskommelse om förhandlingar avseende
biblioteksersättningens grundbelopp. Den nya ordningen för
förhandlingar mellan staten och upphovsmännens organisationer
om fastställandet av grundbeloppets storlek gäller fr.o.m. den 1
januari 2015. Arbetet med förändringarna av biblioteksersättningens utformning har skett i dialog med upphovsmännens
företrädare.
9.

nr 230
Etermediefrågor
Mot. 2012/13:Kr320, 2013/14:Kr339,
bet. 2013/14:KU28
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 redovisades den 15 november 2013 och har remissbehandlats. I budgetpropositionen för 2015 har regeringen redogjort för ärendets beredning hittills. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2016 (jfr även
Riksmötet 2011/12, rskr. nr 224).

10.

nr 333
En politik för en levande demokrati
skr. 2013/14:61, bet. 2013/14:KU34
Skrivelsen är slutbehandlad
Mom. 1 om en politik för en levande demokrati: Den 19 oktober
2014 beslutade regeringen att avsluta ärendet genom att skriva av
riksdagsskrivelsen mot budgetpropositionen för 2015.

11.

nr 343
Olovlig hantering av avkodningsutrustning
Prop. 2013/14:123, bet. 2013/14:KU42
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juni 2014 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 818).
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12.

nr 355
Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor
Bet. 2013/14:KrU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 september 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

13.

nr 356
Lättare att läsa
Prop. 2013/14:134, bet. 2013/14:KrU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om statens stöd till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur och riksdagens tidigare beslut om
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur: Den 26 juni
2014 fattade regeringen beslut om att avveckla Stiftelsen för
lättläst litteratur och nyhetsförmedling och att överföra stiftelsens
uppgifter till Myndigheten för tillgängliga medier. Den 22
december 2014 fattade regeringen beslut om ändring i förordningen (2010:769) med instruktion för Myndigheten för
tillgängliga medier (SFS 1584). Av förordningsändringen framgår
att myndigheten övertar det statliga ansvaret för lättläst litteratur
och nyhetsförmedling och även blir ett nationellt kunskapscenter
för lättläst och övriga tillgängliga medier. Den 22 december 2014
fattade regeringen även beslut om regleringsbrev för Myndigheten
för tillgängliga medier i vilket de ekonomiska ramarna fastställdes
för myndigheten när det gäller ansvaret för lättläst litteratur och
nyhetsförmedling och för utgivningen av tidningen 8 SIDOR. Den
1 januari 2015 upphörde statens stöd till Stiftelsen för lättläst
litteratur och nyhetsförmedling.
Mom. 3 om utredning om lättläst nyhetstidning*: Kulturdepartementet har tagit fram promemorian Tidningen 8 SIDOR:s möjliga
framtid inom ramen för ett public service-uppdrag. Promemorian
har remissbehandlats. I budgetpropositionen för 2015 konstaterar
regeringen bl.a. att en utgivning av 8 SIDOR inom SR, SVT eller
UR inte är förenligt med nuvarande reglering av public serviceverksamheten. Regeringen uttalar att det är av stor vikt att
utgivningens kontinuitet inte störs vid överflyttningen av Centrum
för lättläst till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), och
att regeringen mot den bakgrunden anser att tidningen 8 SIDOR
tillfälligt ska ges ut av MTM. Regeringen uttalar också avsikten
att noga följa 8 SIDOR:s situation och att utreda tidningens
hemvist ytterligare.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 3.
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14.

nr 367
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.
Prop. 2012/13:198, bet. 2013/14:AU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om undantag för företag som tillhandahåller varor eller
tjänster och som har färre än tio arbetstagare, mom. 2 b) om
undantag för företag med färre än 10 arbetstagare i fråga om
hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet och mom. 3
om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Den
26 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS958–961).

Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
15.

nr 51
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1 utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
(När det gäller redovisning av mom. 1 c och g såvitt avser
anslagen 6:2 och 6:3 hänvisas till Justitiedepartementets redovisning).
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse. Den 18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2015 för anslagen 6:1 Allmänna val och
demokrati, 6:5 Valmyndigheten och 6:6 Stöd till politiska partier.

16.

nr 56
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1 utg.omr. 1, bet. 2014/15:KU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse,
b) Finansiering av stöd till politiska partier: Den 22 december
2014 beslutade regeringen regleringsbrev för Riksdagsförvaltningen för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier.
g) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 22
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
Presstödsnämnden och Myndigheten för radio och tv.
Mom. 5 om presstödet och Presstödsnämnden*: Regeringen
avser att återkomma till riksdagen i frågorna under 2015.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 5.
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17.

nr 80
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2014/15:1 utg. omr. 2, bet. 2014/15:FiU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om äganderätten till Prins Eugens Waldermarsudde:
Regeringen avser att under första halvåret 2015 fatta beslut om att
avstå anspråk på äganderätten till byggnader och inventarier vid
Prins Eugens Waldemarsudde.

18.

nr 92
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 17
a) Anslagen för 2015: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen om regleringsbrev för de anvisade anslagen.

19.

nr 94
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad
behandling)
Prop. 2014/15:1, utg. omr. 17, bet. 2014/15:KrU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
(När det gäller redovisning av mom. 1 a såvitt avser anslagen
12:1, 12:2, 14:1, 14:2 och mom. 1 b punkten 7 hänvisas till
Utbildningsdepartementets redovisning.)
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 17
a) Anslagen för 2015: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåren 2015 för anslagen
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler, 13:3 Bidrag för
kvinnors organisering, 13:5 Bidrag till riksdagspartiers
kvinnoorganisationer och 13:6 Insatser för den ideella
sektorn.
b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden:
8. För anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
Boverket för ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler.
9. För anslaget 13:3 Bidrag för kvinnors organisering. Den 22
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för
ramanslaget 13:3 Bidrag till kvinnors organisering.
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10. För anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer. Den 22 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för Riksdagsförvaltningen för ramanslaget
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer.
20.

nr 96
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad
behandling)
Prop. 2014/15:1, utg. omr. 17, bet. 2014/15:KrU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 17
a) Anslagen för 2015: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för samtliga anslag.
b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden:
1. För anslaget 1:3 Skapande skola. Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev för Statens kulturråd
för ramanslaget 1:3 Skapande skola.
2. För anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler. Den 22
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
Boverket för ramanslaget 1:5 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler.
3. För anslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans och
musikändamål. Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev för Statens kulturråd för
ramanslaget 2:2 Bidrag till vissa teater-, dans och
musikändamål.
4. För anslaget 3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.
Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev
för Statens kulturråd för ramanslaget 3:1 Bidrag till
litteratur och kulturtidskrifter.
5. För anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer. Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
Konstnärsnämnden för ramanslaget 5:2 Ersättningar och
bidrag till konstnärer.
6. För anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård. Den 22
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
Riksantikvarieämbetet för ramanslaget 7:2 Bidrag till
kulturmiljövård.
8. För anslaget 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
Boverket för ramanslaget 13:2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler.
9. För anslaget 13:3 Bidrag till kvinnors organisering. Den 22
december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev för
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för
ramanslaget 13:3 Bidrag till kvinnors organisering.
10. För anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer. Den 22 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för Riksdagsförvaltningen för ramanslaget
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer.
Mom. 2 om mål för området medier: Regeringen kommer
fortsättningsvis i arbetet med mediepolitiken att utgå från det av
riksdagen godkända målet. Då målet inte återges i några styrdokument föranleder riksdagens beslut inga särskilda regeringsbeslut. Det nya målet innebär dock att det blir en tydligare
överensstämmelse mellan målen för politiken och berörda
myndigheters styrdokument.
Mom. 3 om medelstilldelning för 2015 till SR, SVT och UR:
Den 22 december 2014 beslutade regeringen anslagsvillkor för
SR, SVT och UR.
Mom. 4 om medelstilldelning för 2014 till Myndigheten för
radio och tv: Den 22 december 2014 beslutade regeringen
regleringsbrev för Myndigheten för radio och tv.
Mom. 5 om Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet: Ärendet
bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 5.
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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), 2011/12:75 (p. A 1), 2012/13:75
(p. A 1) och 2013/14:75 (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 4) beslutade regeringen den 13 september 2012
tilläggsdirektiv (dir. 2012:90) till Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04). I tilläggsuppdraget ingick även att se över frågan om a-kassa vid
förtroendeuppdrag. Kommittén överlämnade i september 2013
delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i
arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) som remissbehandlades
under våren 2014. Beredning av ärendet pågår inom Regeringskansliet. Regeringen återkommer till riksdagen i frågan.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
2.

nr 174
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:AU3
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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), 2011/12:75 (p. A 2), 2012/13:75 (p. A 2) och 2013/14:75
(p. A 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om ratificering av ILO:s konvention nr 94*: Regeringen
har i budgetpropositionen för 2015 meddelat sin avsikt att
ratificera ILO:s konvention nr 94 och aviserat att ett arbete
kommer att påbörjas i detta syfte. I regeringsförklaringen 2014
har vidare uttalats att lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal
i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa.
Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att genomföra de
nya EU-direktiven på upphandlingsområdet, som ska vara
genomförda i svensk rätt senast i april 2016. Avsikten är att
samtliga förslag till genomförande av direktiven i genomförandeutredningens betänkanden Nya regler om upphandling (SOU
2014:51) och En lag om koncessioner (SOU 2014:69) och i
departementspromemorian Nya regler om upphandling (Ds
2014:25) ska behandlas samlat i en kommande proposition. Som
framgår av redovisningen om regeringens åtgärder angående
riksdagens skrivelse om arbetsmiljöhänsyn vid offentlig
upphandling (bet. 2010/11:AU3 och rskr. 2010/11:187, p. Fi 10)
har regeringen den 22 december 2014 också beslutat att ge en
särskild utredare i uppdrag att bl.a. analysera hur uttryckliga krav
på villkor enligt kollektivavtal kan föras in i de kommande
upphandlingslagarna och lämna förslag till hur sådana
bestämmelser ska utformas (Upphandling och villkor enligt
kollektivavtal, dir. 2014:162). Uppdraget ska redovisas senast den
1 september 2015. På grund av den korta tid som står till buds för
genomförandet av EU-direktiven har uppdraget inledningsvis
begränsats (dir. 2014:162 s. 13). Regeringen avser dock att
återkomma med ytterligare direktiv till utredningen att bl.a.
analysera och lämna förslag som säkerställer att åtgärder vidtas så
långt det är möjligt i enlighet med riksdagens tillkännagivande
angående ILO-konvention nr 94 (bet. 2005/06:AU3 och rskr.
2005/06:174). Regeringen återkommer därefter till riksdagen i
frågan.
Riksmötet 2009/10
Riksdagens skrivelse
3.
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nr 275
Trygghetssystem för företagare – arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:AU13
Tidigare redovisad, se skr. 2010/11:75 (p. A 7), 2011/12:75
(p. A 3), 2012/13:75 (p. A 3) och 2013/14:75 (p. A 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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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 redovisades den
2 mars 2015. Utredningen kommer att remissbehandlas och därefter återkommer regeringen till riksdagen i frågan. Momentet är
således inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2010/11
Riksdagens skrivelse
4.

nr 279
Arbetslöshetsförsäkringen
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU9
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. A 10), 2012/13:75
(p. A 6) och 2013/14:75 (p. A 6).
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 100-dagarsregeln. 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
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vid sjukdom och arbetslöshet (S 2010:04) med uppdrag att bl.a.
utreda denna fråga. Uppdraget redovisades den 2 mars 2015. Utredningen kommer att remissbehandlas och regeringen återkommer därefter till riksdagen i frågan. 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
redovisades den 2 mars 2015. Utredningen kommer att remissbehandlas och regeringen återkommer därefter till riksdagen i
frågan. Momentet är således inte slutbehandlat.
5.

nr 299
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2010/11:AU10
Tidigare redovisad, se skr. 2011/12:75 (p. A 12) och
skr. 2012/13:75 (p. A 7) och skr. 2013/14:75 (p. A 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utredning om lex Laval*: Enligt riksdagens
tillkännagivande ska regeringen skyndsamt tillsätta en utredning
med uppdrag att senast den 1 september 2012 överväga vilka
lagändringar som krävs för att värna den svenska modellen i ett
internationellt perspektiv och därefter återkomma till riksdagen
med lagförslag. Regeringen beslutade den 27 september 2012 om
kommittédirektiven Utstationering på svensk arbetsmarknad (dir.
2012:92). Utstationeringskommittén (A 2012:03), som är parlamentarisk, ska utvärdera de ändringar som gjordes i lagen
(1999:678) om utstationering av arbetstagare, den s.k. lex Laval,
med anledning av Lavaldomen. Till uppdraget hör att göra en
kartläggning 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. Regeringen beslutade den
5 juni 2014 och den 27 november 2014 tilläggsdirektiv (dir.
2014:82) respektive tilläggsdirektiv (dir. 2014:149) som slutligt
innebär att kommittén fått ett utvidgat uppdrag att överväga vilka
lagändringar och eventuella andra åtgärder som krävs för att
stärka kollektivavtalens ställning i utstationeringssituationer och
utarbeta nödvändiga författningsförslag. Kommitténs uppdrag
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begränsades också på så sätt att kommittén inte längre skulle
lämna förslag i de delar som omfattades av tilläggsdirektivet (dir.
2014:82) och inte heller lämna förslag i de delar av det
ursprungliga uppdraget som avsåg förutsebarheten av tillämpliga
arbets- och anställningsvillkor vid utstationering (dir. 2012:92).
Kommittén ska redovisa uppdraget i sin helhet senast den 31 maj
2015. De delar som inte längre ska ingå i kommitténs uppdrag har
huvudsakligen flyttats över till Utredningen om nya
utstationeringsregler (A 2014:04) som därmed fått ett utvidgat
uppdrag (dir. 2014:150). 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
Riksdagens skrivelse
6.

nr 176
Vissa arbetsrättsliga frågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2011/12:AU9
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. A 10) och
skr. 2013/14:75 (p. A 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om solidariskt entreprenörsansvar*: Enligt tillkännagivandet ska regeringen återkomma till riksdagen i syfte att
säkerställa ändamålsenliga regler för uppdragsgivares ansvar i
utstationeringssituationer. I maj 2014 antogs Europaparlamentets
och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av direktiv
96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med
tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU)
nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystem för den inre marknaden (IMI-förordningen), nedan kallat
tillämpningsdirektivet. Direktivet innehåller bl.a. bestämmelser
om en skyldighet för medlemsstaterna att införa ett entreprenörsansvar i utstationeringssituationer inom byggsektorn. Den 5 juni
2014 beslutade regeringen i ett tilläggsdirektiv (dir. 2014:82) att
Utstationeringskommittén (A 2012:03) skulle lämna de författningsförslag som behövdes för att anpassa svensk rätt till
tillämpningsdirektivet när det gällde införandet av ett
entreprenörsansvar. Den 27 november 2014 har regeringen sedan
beslutat i ett tilläggsdirektiv (dir. 2014:150) att flytta det
uppdraget till Utredningen om nya utstationeringsregler (A
2014:04) och förtydligat att utredningen ska föreslå ett
entreprenörsansvar inom byggsektorn och även överväga i vilka
övriga sektorer det kan finnas ett behov av ett sådant ansvar och
utarbeta nödvändiga författningsförslag. Tilläggsuppdraget av-
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seende entreprenörsansvaret ska redovisas slutligt den 31 mars
2015. Momentet är inte slutbehandlat.
Riksmötet 2012/13
Riksdagens skrivelse
7.

nr 53
Lag om uthyrning av arbetstagare m.m.
Prop. 2011/12:178, bet. 2012/13:AU5
Tidigare redovisad, se skr. 2012/13:75 (p. A 17) och 2013/14:75
(p. A 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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 och 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.
Statsminister Stefan Löfven uttalade i regeringsförklaringen den
3 oktober 2014 att lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i
arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa, och att
regeringen kommer att påbörja ett arbete för att åstadkomma en
ändring av EU:s fördrag som slår fast att den fria rörligheten för
företag inte kan användas för att kringgå nationella lagar och
kollektivavtal.
Regeringen har vidare i sitt förslag till budget för 2015 uttalat
att Sverige ska vara en konstruktiv medlem av EU och att frågor
om fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden är av
särskilt intresse. Det anges vidare att principen bör vara lika lön
för lika arbete enligt lagar och kollektivavtal i arbetslandet. I
förslaget till budget anges att regeringen kommer att påbörja ett
arbete för att åstadkomma en förändring av EU:s fördrag för att
främja en sådan utveckling. Beredningen av frågan fortsätter inom
Regeringskansliet. Skrivelsen är inte slutbehandlad i denna del.

8.

nr 284
Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna
Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna: Den 19 juni 2013 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 610–616). Den 22 maj 2014 beslutade
regeringen förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen
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(1977:1166) och förordning om ändring i arbetstidsförordningen
(1982:901) (SFS 365 och 566). Den 22 januari 2015 beslutade
regeringen förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen
(1977:1166) (SFS 16). Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
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Riksmötet 2013/14
Riksdagens skrivelse
9.

nr 133
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2013/14:1, utg. omr. 14, bet. 2013/14:AU2
Tidigare redovisad, se skr. 2013/14:75 (p. A 22).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom.10 om insatser med anledning av FunkA-utredningens
förslag*: Enligt riksdagens tillkännagivande bör regeringen
skyndsamt återkomma med förslag som tar sin utgångspunkt i
FunkA-utredningens förslag. Frågan bereds inom Regeringskansliet. Momentet är således inte slutbehandlat.

10.

nr 157
Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete
Skr. 2013/14:35, bet. 2013/14:AU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 mars 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

11.

nr183
Arbetsmiljö
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2013/14:AU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om nollvision för dödsolyckor*: Enligt riksdagens
tillkännagivande bör regeringen ta initiativ till att i dialog med
arbetsmarknadens parter utforma en nollvision för dödsolyckor i
arbetslivet. Utskottet konstaterar att sedan Sverige införde en
nollvision för dödsfall i trafiken har antalet dödsolyckor minskat
kraftigt. Det måste enligt utskottets mening vara lika viktigt att
skydda medborgarnas liv när de befinner sig på jobbet som när de
befinner sig i trafiken. Regeringens avsikt var att göra stora
satsningar på arbetsmiljöområdet genom att tillföra området 100
miljoner årligen under mandatperioden, i syfte bl.a. att minska
arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. Mot bakgrund av riksdagens
beslut om statsbudgeten för 2015 saknas nu tillräckliga resurser
för att göra nödvändiga satsningar på arbetsmiljöområdet under
2015. Inom Regeringskansliet har dock påbörjats ett arbete med
en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken. Avsikten är att strategin
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ska omfatta de viktigaste arbetsmiljöutmaningarna såsom en
nollvision för dödsolyckor i arbetslivet. Vidare beslutades den 27
februari 2014 ett uppdrag till Statskontoret att utvärdera den
nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitiken 2010-2015.
Uppdraget slutrapporterades den 1 februari 2015. I uppdraget
ingick frågor med koppling till tillkännagivandet och av betydelse
för fortsatt beredning.
Mom. 7 om insatser i syfte att minska arbetsrelaterade dödsfall*: Enligt riksdagens tillkännagivande måste regeringen satsa
mer på forskning, utbildning och tillsyn i syfte att minimera
arbetsrelaterade dödsfall. Utskottet konstaterar att det utöver de
som dör i arbetsolyckor finns ett stort antal andra dödsfall som är
arbetsrelaterade. Regeringens avsikt var att göra stora satsningar
på arbetsmiljöområdet genom att tillföra området 100 miljoner
årligen under mandatperioden, i syfte bl.a. att minska arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. Mot bakgrund av riksdagens beslut
om statsbudgeten för 2015 saknas nu tillräckliga resurser för att
göra nödvändiga satsningar på arbetsmiljöområdet. Inom Regeringskansliet har dock påbörjats ett arbete med en strategiför
arbetsmiljöpolitiken. Inom ramen för denna kommer ett samlat
arbete göras kring de stora frågorna, såsom att minska den
negativa trenden med arbetsrelaterad ohälsa. Inom ramen för
arbetet med strategin kommer även frågor om forskning och
utvärdering av arbetsmiljöinsatser att tas upp.
Mom. 8 om rapportering och registrering av tillbud och
olyckor*: Enligt riksdagens tillkännagivande bör regeringen ta
initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på svensk
arbetsmarknad ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att
myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Utskottet pekar
bl.a. på att ett aktuellt och växande problem är det stora mörkertal
som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk
arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte anmäls
eller registreras. Regeringskansliet har under hösten 2014 fört en
dialog med Arbetsmiljöverket i syfte att inhämta expertmyndighetens bedömning av rådande läge och de problemställningar som lyfts i tillkännagivandet. Arbetsmiljöverket
kommer i början av 2015 att lämna en övergripande rapport.
Frågeställningarna kommer också att behandlas inom ramen för
arbetet med den nya strategin för arbetsmiljöpolitiken.
Mom. 11 om kränkande särbehandling i arbetslivet*: Enligt
riksdagens tillkännagivande bör regeringen återkomma med
förslag om hur mobbing och trakasserier i arbetslivet ska minska.
Utskottet konstaterar att trakasserier i arbetslivet förutom det
personliga lidandet för dem som drabbas kostar samhället
mångmiljardbelopp varje år i form av bl.a. uteblivna inkomster,
sjukersättningar och vårdkostnader. Regeringen menar att det är
viktigt att Arbetsmiljöverket och parterna får möjlighet att skapa
ett bra ramverk för dessa frågor. Arbetsmiljöverket har under
hösten 2014 remitterat ett utkast till nya föreskrifter om
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organisatorisk och social arbetsmiljö. Inom ramen för arbetet med
en ny handlingsplan kommer de psykosociala frågorna att tas upp
som en viktig del.
Mom. 18 om arbetsmiljöforskning*: Tillkännagivandet kommer
att beredas inom ramen för kommande forskningsproposition som
beräknas läggas fram under hösten 2016. Några åtgärder har ännu
inte vidtagits. Ärendet bereds.
12.
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nr 277
Ett medborgarskap som grundas på samhörighet
Prop. 2013/14:143, bet. 2013/14:SfU17.
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om medborgarskap genom anmälan och 2 lagförslaget i
övrigt. Den 5 juni 2014 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 481).

13.

nr 368
Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m,
Prop. 2013/14:104, bet. 2013/14:AU9.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om insatser för vissa nyanlända invandrares etablering
m.m.*: Den 26 juni 2014 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 948–954).
Mom. 4 om samhällsorientering för fler nyanlända*: Riksdagen
ger regeringen till känna att regeringen bör återkomma till
riksdagen med ett förslag till utvidgad målgrupp för samhällsorienteringen, för såväl yngre som äldre nyanlända som har behov
av samhällsinformation. Utskottet konstaterar att samhällsorientering är ett viktigt verktyg för en mer välfungerande
integration. Samhällsorientering handlar inte enbart om att
tillhandahålla information om etablering i arbetslivet. Den ger
även information om det svenska samhället och skapar på så sätt
ökade möjligheter till delaktighet i samhällslivet. Frågan bereds i
Regeringskansliet.

14.

Nr 369
Riksrevisionens rapport om subventionerade anställningar för
nyanlända
Skr. 2013/14:199, bet. 2013/14:AU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 september 2014 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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Riksmötet 2014/15
Riksdagens skrivelse
15.

nr 38
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2014/15:2, utg. omr. 13, bet. 2014/15:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. a) om ändrade ramar och ändrade anslag: Den 4 december
2014 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev avseende
Arbetsförmedlingen och anslag 1:1 Integrationsåtgärder.
Mom. c) om bemyndigande för anslaget 1:4 Ersättning till
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare:
Den 4 december 2014 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev avseende Arbetsförmedlingen.

16.

nr 57
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2014/15:1, utg. omr. 1, bet. 2014/15:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen m.m. för 2015 inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse när det gäller delmoment g) anvisning av anslag inom
utgiftsområde 1 Rikets styrelse: Den 18 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev avseende anslagen 7:1 Åtgärder för
nationella minoriteter och 7:2 Åtgärder för den nationella
minoriteten romer.

17.

nr 61
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2014/15:1, utg. omr. 13, bet. 2014/15:AU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet när det gäller delmoment:
a) Anvisning av anslag för 2015 enligt utskottets förslag och
därmed också bifall av motion 2014/15: 2574 yrkandena 1, 2, 14,
17 och 19.
Anvisning av anslag (även yrkande 1): Den 18 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev avseende anslagen 1:1
Integrationsåtgärder, 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, 1:4 Ersättning till etableringslotsar, 1:5 Hemutrustningslån, 1:6 från EU-budgeten finansierade insatser för integration av
tredjelandsmedborgare, 2:1 Diskrimineringsombudsmannen och
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Yrkande 2 om att ge flyktingar med uppehållstillstånd möjlighet
att läsa svenska redan under tiden i anläggningsboende. Den 18
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december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev avseende
anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande. I beslutet
anvisades medel till kommuner som anordnar undervisning i
svenska för invandrare för skyddsbehövande med uppehållstillstånd i anläggningsboende. Yrkandet är därmed slutbehandlat.
Yrkande 14 om att stärka arbetet med flyktingguider för att på
ett mer framgångsrikt sätt involvera det civila samhället i
integrationsprocessen. Den 18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder. I
beslutet anvisades medel till kommunernas arbete med flyktingguider. Yrkandet är därmed slutbehandlat.
Yrkande 17 om att Arbetsmiljöverket bör fortsätta arbetet med
att förebygga att kvinnor tvingas lämna arbetslivet i förtid på
grund av arbetsmiljörelaterade problem: Regeringen delar
bedömningen att det är angeläget att låta Arbetsmiljöverket
fortsätta arbetet med särskilda förebyggande insatser inom
kvinnodominerade sektorer. Regeringen har därför i Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2015 beslutat att Arbetsmiljöverket under 2015 ska vidareutveckla det arbete som initierades
2011 angående särskilda förebyggande insatser för kvinnors
arbetsmiljö. Erfarenheterna från det tidigare uppdraget är
väsentliga att omhänderta inför utformningen av den fortsatta
satsningen. Insatserna ska i första hand riktas till kvinnodominerade sektorer, men ska användas för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda inom dessa sektorer, både kvinnor och
män. Arbetsmiljöverket har den 27 februari 2015 redovisat en
plan till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet med
kopia till Socialdepartementet) för hur arbetet ska utvecklas och
genomföras under 2015. Arbetsmiljöverket ska i samband med
årsredovisningen för 2015 redovisa genomförda insatser,
utvärdering av resultat i form av effekter och en beskrivning av
hur erfarenheterna från satsningen kommer att användas för att
utveckla Arbetsmiljöverkets verksamhet. För uppdraget får
Arbetsmiljöverket disponera högst 15 000 000 kronor under 2015.
Regeringen bedömer att insatser av det slag som efterfrågas
genom tillkännagivandet därmed har vidtagits. Yrkandet är därmed slutbehandlat.
Yrkande 19 om att göra etableringslotsarna till en behovsprövad insats. Förslag enligt riksdagens beslut bereds i Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med
förslag till nödvändiga lagändringar. Yrkandet är således inte
slutbehandlat.
b) Bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:4
Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare: Den 18 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev avseende Arbetsförmedlingen.

Skr. 2014/15:75
Arbetsmarknadsdepartementet

193


Skr. 2014/15:75
Arbetsmarknadsdepartementet

Skr. 2014/15:75
Arbetsmarknadsdepartementet
18.

nr 89
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2014/15:1, utg. omr. 14, bet. 2014/15:AU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv när det gäller delmoment:
a) Anvisning av anslag för 2015 enligt utskottets förslag och
därmed också bifall av motion 2014/15: 2575 yrkandena 1, 5, 6,
9–11, 14 och 17.
anvisning av anslag (även yrkande 1) delvis: Den 22 december
2014 beslutade regeringen regleringsbrev avseende Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsdomstolen och Medlingsinstitutet samt anslagen 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m., 1:11
Bidrag till lönegarantiersättning och 2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO).
Yrkande 5 om Arbetsförmedlingens resurser för att motverka
långtidsarbetslöshet och möjliggöra en förstärkt matchning med
utökade arbetsgivarkontakter. Den 22 december beslutade
regeringen om regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende
Arbetsförmedlingen. Av regleringsbrevet framgår att en av
målsättningarna för myndigheten under 2015 är att matchningen
på arbetsmarknaden ska förbättras och att förmedlingsverksamheten, utifrån gällande regelverk, bättre ska anpassas till
arbetsgivares och arbetssökandes enskilda behov. Vidare
anvisades i regleringsbrevet medel till anslag 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. Yrkandet är därmed slutbehandlat.
Yrkande 6 om att förenkla reglerna i det arbetsmarknadspolitiska regelverket för att effektivisera och på sikt minska
kostnaderna: Frågan bereds inom Regeringskansliet. Yrkandet är
således inte slutbehandlat.
Yrkande 9 om att ge unga som saknar en grundläggande
högskolebehörighet eller gymnasieexamen och som har en
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet
att delta i studiemotiverande kurser vid en folkhögskola i upp till
fem månader. Frågan bereds inom Regeringskansliet. Yrkandet är
således inte slutbehandlat.
Yrkande 10 om att göra det möjligt för personer som övergår
från jobb- och utvecklingsgarantin till reguljära studier, i syfte att
fullfölja grund och/eller gymnasiestudier, att efter avslutande
studier återinträda i jobb- och utvecklingsgarantin, med samma
ersättningsnivå på aktivitetsstödet som tidigare: Frågan bereds
inom Regeringskansliet. Yrkandet är således inte slutbehandlat.
Yrkande 11 om att fler som bedöms löpa stor risk för att bli
långtidsarbetslösa ska kunna få programinsatser tidigt hos
Arbetsförmedlingen, t.ex. praktik och förstärkt förmedlingsstöd.
Den 22 december 2014 beslutade regeringen om regleringsbrev
för budgetåret 2015 avseende Arbetsförmedlingen. I beslutet
anvisades ökade medel i förhållande till vad som tidigare
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beräknats till anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd samt 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska
program och insatser avseende programinsatser tidigt i
arbetslösheten. Yrkandet är därmed slutbehandlat.
Yrkande 14 om att höra parterna och invänta EUkommissionens prövning innan en 90-dagarsgaranti med traineetjänster inför som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd: Frågan
bereds inom Regeringskansliet. Yrkandet är således inte slutbehandlat.
Yrkande 17 om att återinföra arbetsträning och förstärkt
arbetsträning som insatser inom jobbgarantin för ungdomar.
Frågan bereds inom Regeringskansliet. Yrkandet är således inte
slutbehandlat.
c) 1. Bemyndigande att efterge Danmarks och Norges skulder
avseende återbetalning av utgifter för arbetslöshetsersättning.
Regeringen avser att under 2015 ingå bilaterala avtal med Danmark respektive Norge om att efterge respektive lands skulder.
Delmomentet är således inte slutbehandlat.
2. och 3. Bemyndiganden för anslagen 1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program och 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. och delvis a) anvisning av anslag: Den 22 december
2014 beslutade regeringen regleringsbrev avseende Arbetsförmedlingen.
4. Bemyndigande för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m.
och delvis a) anvisning av anslag: Den 22 december 2014
beslutade regeringen regleringsbrev avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.
5. Bemyndigande för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering och delvis a) anvisning av
anslag: Den 22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev avseende Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
6. Bemyndigande för anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten och delvis a) anvisning av anslag: Den
22 december 2014 beslutade regeringen regleringsbrev avseende
anslaget 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.
7. Bemyndigande för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket och slutligt
a) anvisning av anslag: Den 22 december 2014 beslutade
regeringen regleringsbrev avseende Arbetsmiljöverket.
Mom. 2 om förslag om ändring i lagen (2006:469) om
behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen: Den 22 december 2014 beslutade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 1589). Momentet är därmed slutbehandlat.
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Kronologiskt register

Rskr.nr
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Redovisas
under punkt

1997/98
289

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

S1

SoU25

X

1999/2000
253

N1

MJU17

X

2001/02
201
233

Fi 1
Ju 1

SkU20
KU21

X
X

2003/04
102

S2

SfU1

X

2004/05
153
154
155
166
178
181

Ju 2
Fi 2
Fi 3
S3
N2
A1

KU14
LU8
LU8
SoU10
TU7
AU4

X
X
X

2005/06
90
111
144
174
190
259
308

S4
S5
S6
A2
Ju 3
N3
N4

SfU1
SoU1
SoU6
AU3
SfU8
TU14
TU5

2006/07
115

Fi 4

SkU11

X

2007/08
24

N5

FiU11

X

2008/09
42
176

M1
Ju 4

NU8
NU11

X
X
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X

X
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X
X
X
X
X
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2009/10
140
144
162
220
223
228
275
340
384

Ku 1
Fi 5
N6
N7
M2
M3
A3
Fi 6
N8

KrU1
KrU1
NU10
FiU35
MJU21
TU15
AU13
FiU36
NU22

2010/11
49
57
101
118
119
132
137
154
155
156
170
176
177
187
203
206
208
213
214
231
279
299
324

N9
Fi 7
Ju 5
U1
M4
N 10
U2
Fi 8
Ju 6
S7
U3
U4
Fi 9
Fi 10
Ju 7
U5
Ju 8
Ju 9
N 11
N 12
A4
A5
Ju 10

MJU6
FiU18
JuU1
UbU1
MJU1
NU1
UbU3
KU8
KU8
KU8
UbU6
UbU13
KU14
AU3
SoU8
UbU7
CU9
FöU2
NU8
MJU20
AU9
AU10
JuU28

2011/12
45
74
99
104
122
131
153
163
170
172
174
176
180
195

M5
Ku 2
M6
Fi 11
S8
Fö 1
N 13
Fi 12
Fi 13
N 14
U6
A6
Ju 11
N 15

NU4
KrU1
MJU1
FiU2
SoU9
FöU2
MJU10
SkU17
SkU13
MJU13
UbU12
AU9
SoU26
TU8

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

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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198

201
224
248
253
261
267

S9
Ku 3
N 16
Ju 12
N 17
Ku 4

SoU13
KU16
TU15
CU19
MJU21
AU11

2012/13
28
37
53
77
91
103
118
119
120
124
133
137
140
143
144
154
161
170
171
174
186
189
196
197
223
228
241
259
260
277
284
287
290

Ju 13
Fi 14
A7
Ju 14
UD 1
N 18
N 19
N 20
M7
Ju 15
Fi 15
Fi 16
Ju 16
Fi 17
Ju 17
Ju 18
S 10
N 21
S 11
S 12
U7
Ju 19
S 13
Fö 2
Fö 3
N 22
Fi 18
N 23
Ku 5
S 14
A8
Fi 19
N 24

JuU2
FiU1
AU5
SkU8
UU2
NU1
TU1
TU2
MJU1
JuU1
FiU2
FiU5
KU13
SkU14
CU6
JuU15
SoU10
TU9
SoU12
SfU6
UbU6
CU11
FöU8
FöU10
FöU7
TU16
SkU32
TU18
AU10
SfU10
AU11
FiU21
TU19

2013/14
27
54
56
60
97
99
102
103

U 8
U9
Fi 20
Ku 6
Ju 20
M8
UD 2
N 25

UbU6
UbU7
FiU1
KrU3
JuU1
MJU7
NU1
NU1
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X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
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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104
106
112
116
117
122
125
130
131
133
138
140
141
142
143
144
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

U 10
Fö 4
Ku 7
N 26
Ku 8
M9
S 15
U 11
N 27
A9
Fi 21
S 16
N 28
SB 1
Ju 21
S 17
N 29
SB 2
M 10
Ju 22
N 30
S 18
S 19
Fö 5
M 11
S 20
A 10
Fi 22
Ju 23
Fi 23
Ju 24
Ju 25
Ju 26
S 21
S 22
S 23
Ju 27
N 31
Fi 24
Fi 25
UD 3
M 12
M 13
UD 4
UD 5
S 24
Ju 28
Ju 29
M 14
Ju 30
N 32

UbU1
FöU1
KrU1
KrU1
KrU4
MJU1
SoU1
SoU2
TU1
AU2
FiU5
SoU5
NU7
KU10
CU11
SoU9
TU8
UU13
MJU15
CU13
MJU14
SfU7
SfU8
FöU5
FöU8
SoU8
AU3
KU30
JuU15
JuU15
JuU21
JuU37
KU35
SoU16
SoU15
AU4
CU16
TU7
SkU20
SkU22
NU11
NU9
NU10
UU14
NU13
SoU10
JuU18
KU16
FöU10
JuU9
TU9

X
X
X
X

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

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

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

199

X



Skr. 2014/15:75 Skr. 2014/15:75
Register
Register

200

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
215
216
217
218
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
236
237
238

N 33
A 11
N 34
M 15
Fi 26
N 35
N 36
Ju 31
Ju 32
Ju 33
Ju 34
Ju 35
Fi 27
N 37
S 25
S 26
Ju 36
Ju 37
Ju 38
Ju 39
Ju 40
Fi 28
UD 6
N 38
Fi 29
Ju 41
M 16
M 17
Ju 42
Ju 43
N 39
Ju 44
S 27
N 40
N 41
M 18
Ju 45
Ju 46
S 28
S 29
N 42
U 12
S 30
N 43
Ku 9
Ju 47
SB 3
Fi 30
Ju 48
N 44
Ju 49

200

TU12
AU5
CU24
MJU13
SkU24
CU10
CU10
CU15
CU21
SfU9
SfU11
SfU12
FiU17
TU15
SoU13
SoU14
JuU11
JuU12
JuU22
CU20
CU23
SkU21
JuU31
CU22
FiU14
NU15
NU16
NU17
JuU20
KU17
CU25
SfU6
SfU14
TU14
TU14
NU18
JuU26
JuU28
SoU19
SoU21
MJU21
KrU5
SoU11
TU16
KU28
KU31
KU36
SkU30
CU29
CU29
CU30

X
X
X

X
X
X
X
X
X
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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X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
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239
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

N 45
Fö 6
Ju 50
S 31
Ju 51
M 19
Fi 31
Fi 32
Fi 33
Fi 34
Fi 35
Ju 52
Ju 53
Ju 54
Ju 55
Ju 56
SB 4
UD 7
Ju 57
Fi 36
Ju 58
Ju 59
Ju 60
U 13
U 14
N 46
M 20
Ju 61
M 21
N 47
N 48
S 32
S 33
Fi 37
Fi 38
Fi 39
A 12
S 34
Fi 40
Fi 41
Fi 42
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11
UD 12
N 49
Ju 62
Ju 63
S 35
U 15

CU36
KU38
KU39
SoU25
JuU27
NU19
SkU25
SkU26
SkU27
SkU28
SkU29
SkU34
JuU24
JuU25
JuU29
JuU38
UU10
UU19
KU29
KU37
JuU10
JuU23
JuU30
UbU17
UbU18
MJU23
MJU11
NU21
NU23
NU24
NU25
SoU22
SoU26
FiU29
FiU31
FiU18
SfU17
SfU15
SfU18
KU41
UU9
UU12
UU21
UU22
UU23
UU24
CU32
JuU34
JuU39
SoU27
UbU19

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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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202

292
293
294
295
296
297
300
301
302
303
304
305
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
323
324
325
326
327
328
329
330
331
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
351
353
354
355

U 16
Ju 64
Fi 43
Ju 65
S 36
Fi 44
Fi 45
M 22
N 50
N 51
UD 13
UD 14
M 23
M 24
N 52
M 25
Fi 46
SB 5
UD 15
UD 16
U 17
Fi 47
Fö 7
Fi 48
Ju 66
N 53
UD 17
Ju 67
Fö 8
S 37
Ju 68
S 38
S 39
S 40
Fi 49
SB 6
Ku 10
Fi 50
UD 18
N 54
Ju 69
Ju 70
Ju 71
Ju 72
N 55
Fi 51
Ku 11
Fi 52
Fö 9
U 18
Ku 12
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UbU21
CU26
CU28
SfU21
SfU10
SfU16
FiU37
TU13
TU13
MJU17
UU20
UU3
MJU18
MJU20
MJU22
MJU24
KU40
KU20
UU8
UU11
UbU20
FiU21
FiU21
FiU34
JuU35
NU20
UU18
UU25
FöU11
SoU23
SoU23
SoU24
SoU20
SoU28
FiU30
KU21
KU34
KU44
UFöU2
TU17
SfU13
SfU19
SfU22
SfU20
CU35
SkU31
KU42
KU46
FöU12
KrU9
KrU10

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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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356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
386
387
388
390
391
392
393
394
395

Ku 13
U 19
M 26
M 27
M 28
N 56
N 57
Ju 73
N 58
U 20
N 59
Ku 14
A 13
A 14
N 60
N 61
N 62
N 63
N 64
U 21
U 22
U 23
U 24
Ju 74
N 65
Ju 75
M 29
Fi 53
Fi 54
Fi 55
Fi 56
Fi 57
Ju 76
Ju 77
Ju 78
Fi 58
Fi 59

KrU11
UbU22
MJU26
MJU27
MJU28
MJU25
NU22
NU26
MJU29
UbU27
CU31
AU8
AU9
AU10
NU27
TU19
TU19
TU20
TU18
UbU25
UbU23
UbU24
KrU8
CU27
CU33
CU34
CU37
FiU12
FiU28
FiU32
FiU33
FiU19
JuU32
JuU33
JuU36
FiU20
SkU33

2014/15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Fi 60
Fi 61
M 30
Ju 79
Ju 80
Ju 81
Ju 82
Fi 62
Fi 63
Fi 64
Fi 65
Fi 66

SkU2
SkU3
SkU4
CU2
CU3
KU3
KU4
FiU12
FiU7
FiU6
SkU5
SkU8

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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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204

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
62
63
64
65
66

Fi 67
Ju 83
UD 19
UD 20
UD 21
Ju 84
Ju 85
Ju 86
Ju 87
Ju 88
N 66
N 67
N 68
Ju 89
Fi 68
Fi 69
Ju 90
UD 22
Fö 10
S 41
Fi 70
U 25
N 69
N 70
A 15
S 42
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Fi 74
N 71
UD 23
S 43
S 44
S 45
Ju 91
SB 7
Ku 15
Fi 75
Fi 76
N 72
M 31
Ku 16
A 16
S 46
A 17
Fi 77
Fö 11
M 32
M 33
UD 24

204

JuU4
JuU5
UU5
UU6
UU7
KU2
CU4
CU5
JuU2
JuU3
TU2
TU3
TU4
SfU5
FiU8
FiU1
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
SoU2
SkU10
SkU6
SkU7
CU1
CU1
UU1
SfU1
SfU2
SfU3
SfU4
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
AU1
AU1
SkU1
FöU1
FöU1
FöU1
NU1

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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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Register
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

N 73
N 74
N 75
M 34
S 47
UD 25
UD 26
Fi 78
UD 27
Ju 93
Fi 79
Fi 80
Ku 17
Fi 81
Fi 82
Fi 83
Ju 94
N 76
M 35
N 77
A 18
U 26
U 27
Ku 18
Fi 84
Ku 19

M 36
Ku 20

NU1
NU1
NU2
NU3
SoU1
UFöU1
UFöU2
SkU9
UU2
JuU1
FiU2
FiU2
FiU2
FiU3
FiU4
FiU5
TU1
TU1
MJU1
MJU2
AU2
UbU1
UbU2
KrU6
KrU6
KrU6
KrU6
KrU6

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

205



Skr. 2014/15:75
Register

Skr. 2014/15:75
Register

13

Utskottsindelat register

Rskr.nr

13.1

206

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

inte slutbehandlad (X)

Konstitutionsutskottet

2001/02
233

KU21

Ju 1

X

2004/05
153

KU14

Ju 2

X

2010/11
154
155
156
177

KU8
KU8
KU8
KU14

Fi 8
Ju 6
S7
Fi 9

2011/12
224

KU16

Ku 3

X

2012/13
140

KU13

Ju 16

X

2013/14
142
158
163
178
211
230
231
232
241
242
259
260
280
311
312
331
333
334
343
351

KU10
KU30
KU35
KU16
KU17
KU28
KU31
KU36
KU38
KU39
KU29
KU37
KU41
KU40
KU20
KU21
KU34
KU44
KU42
KU46

SB 1
Fi 22
Ju 26
Ju 29
Ju 43
Ku 9
Ju 47
SB 3
Fö 6
Ju 50
Ju 57
Fi 36
Fi 41
Fi 46
SB 5
SB 6
Ku 10
Fi 50
Ku 11
Fi 52

206

X
X
X
X

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

X
X
X

Skr. 2014/15:75
Register
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Register
Rskr.nr

2014/15
6
7
19
50
51
52
53
54
55
56
57

13.2

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

KU3
KU4
KU2
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1

Ju 81
Ju 82
Ju 84
SB 7
Ku 15
Fi 75
Fi 76
N 72
M 31
Ku 16
A 16

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

inte slutbehandlad (X)

X

Finansutskottet

2007/08
24

FiU11

N5

2009/10
220
340

FiU35
FiU36

N7
Fi 6

2010/11
57

FiU18

Fi 7

2011/12
104

FiU2

Fi 11

X

2012/13
37
133
137
287

FiU1
FiU2
FiU5
FiU21

Fi 14
Fi 15
Fi 16
Fi 19

X
X
X

2013/14
56
138
194
206
274
275
276
300
316
317

FiU1
FiU5
FiU17
FiU14
FiU29
FiU31
FiU18
FiU37
FiU21
FiU21

Fi 20
Fi 21
Fi 27
Fi 29
Fi 37
Fi 38
Fi 39
Fi 45
Fi 47
Fö 7

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
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Rskr.nr

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.nr

Redovisas
under punkt

318
330
384
386
387
388
390
394

FiU34
FiU30
FiU12
FiU28
FiU32
FiU33
FiU19
FiU20

Fi 48
Fi 49
Fi 53
Fi 54
Fi 55
Fi 56
Fi 57
Fi 58

X
X
X
X
X
X
X
X

2014/15
8
9
10
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
78
79
80
82
83
84

FiU12
FiU7
FiU6
FiU8
FiU1
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU2
FiU2
FiU2
FiU3
FiU4
FiU5

Fi 62
Fi 63
Fi 64
Fi 68
Fi 69
Ju 90
UD 22
Fö 10
S 41
Fi 70
U 25
N 69
N 70
A 15
Fi 79
Fi 80
Ku 17
Fi 81
Fi 82
Fi 83

X
X
X
X

13.3

Skrivelsen är
slutbehandlad
(X)

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

inte slutbehandlad (X)

X

X
X
X

Skatteutskottet

2001/02
201

SkU20

Fi 1

X

2006/07
115

SkU11

Fi 4

X

2011/12
163
170

SkU17
SkU13

Fi 12
Fi 13

X
X

208

208
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2012/13
77
143
241

SkU8
SkU14
SkU32

Ju 14
Fi 17
Fi 18

2013/14
169
170
186
203
233
246
247
248
249
250
251
342
395

SkU20
SkU22
SkU24
SkU21
SkU30
SkU25
SkU26
SkU27
SkU28
SkU29
SkU34
SkU31
SkU33

Fi 24
Fi 25
Fi 26
Fi 28
Fi 30
Fi 31
Fi 32
Fi 33
Fi 34
Fi 35
Ju 52
Fi 51
Fi 59

2014/15
1
2
3
12
13
40
41
42
62
74

SkU2
SkU3
SkU4
SkU5
SkU8
SkU10
SkU6
SkU7
SkU1
SkU9

Fi 60
Fi 61
M 30
Fi 65
Fi 66
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Fi 77
Fi 78

13.4

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Justitieutskottet

2010/11
101
324

JuU1
JuU28

Ju 5
Ju 10

X

2012/13
28
124
154

JuU2
JuU1
JuU15

Ju 13
Ju 15
Ju 18

X
X

X

X
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Skr. 2014/15:75
Register
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2013/14
97
159
160
161
162
177
180
198
199
200
204
210
222
223
244
252
253
254
255
261
262
263
288
289
319
391
392
393

JuU1
JuU15
JuU15
JuU21
JuU37
JuU18
JuU9
JuU11
JuU12
JuU22
JuU31
JuU20
JuU26
JuU28
JuU27
JuU24
JuU25
JuU29
JuU38
JuU10
JuU23
JuU30
JuU34
JuU39
JuU35
JuU32
JuU33
JuU36

Ju 20
Ju 23
Fi 23
Ju 24
Ju 25
Ju 28
Ju 30
Ju 36
Ju 37
Ju 38
UD 6
Ju 42
Ju 45
Ju 46
Ju 51
Ju 53
Ju 54
Ju 55
Ju 56
Ju 58
Ju 59
Ju 60
Ju 62
Ju 63
Ju 66
Ju 76
Ju 77
Ju 78

2014/15
14
15
22
23
77

JuU4
JuU5
JuU2
JuU3
JuU1

Fi 67
Ju 83
Ju 87
Ju 88
Ju 93

13.5
2004/05
154
155

13.6
2012/13
91

210

210

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

X
X
X

X

Lagutskottet
LU8
LU8

Fi 2
Fi 3

X
X

Utrikesutskottet
UU2

UD 1

X
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Register
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Register

2013/14
148
174
256
257
281
282
283
284
285
286
304
305
313
314
321
323

UU13
UU14
UU10
UU19
UU9
UU12
UU21
UU22
UU23
UU24
UU20
UU3
UU8
UU11
UU18
UU25

SB 2
UD 4
SB 4
UD 7
Fi 42
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11
UD 12
UD 13
UD 14
UD 15
UD 16
UD 17
Ju 67

2014/15
16
17
18
45
75

UU5
UU6
UU7
UU1
UU2

UD 19
UD 20
UD 21
UD 23
UD 27

13.7

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

X

X

Försvarsutskottet

2010/11
213

FöU2

Ju 9

2011/12
131

FöU2

Fö 1

2012/13
196
197
223

FöU8
FöU10
FöU7

S 13
Fö 2
Fö 3

2013/14
106
154
155
179
324
353

FöU1
FöU5
FöU8
FöU10
FöU11
FöU12

Fö 4
Fö 5
M 11
M 14
Fö 8
Fö 9

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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2014/15
63
64
65

13.8

Fö 11
M 32
M 33

X
X

X

Socialförsäkringsutskottet

2003/04
102

SfU1

S2

X

2005/06
90
190

SfU1
SfU8

S4
Ju 3

X
X

2012/13
174
277

SfU6
SfU10

S 12
S 14

X
X

2013/14
152
153
191
192
193
215
216
277
278
279
295
296
297
337
338
339
340

SfU7
SfU8
SfU9
SfU11
SfU12
SfU6
SfU14
SfU17
SfU15
SfU18
SfU21
SfU10
SfU16
SfU13
SfU19
SfU22
SfU20

S 18
S 19
Ju 33
Ju 34
Ju 35
Ju 44
S 27
A 12
S 34
Fi 40
Ju 65
S 36
Fi 44
Ju 69
Ju 70
Ju 71
Ju 72

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

2014/15
27
46
47
48
49

SfU5
SfU1
SfU2
SfU3
SfU4

Ju 89
S 43
S 44
S 45
Ju 91

X

13.9
212

FöU1
FöU1
FöU1

1997/98
289

212

X
X
X
X

Socialutskottet
SoU25

S1

X

Skr. 2014/15:75
Register
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Register

2004/05
166

SoU10

S3

2005/06
111
144

SoU1
SoU6

S5
S6

X
X

2010/11
203

SoU8

Ju 7

X

2011/12
122
180
201

SoU9
SoU26
SoU13

S8
Ju 11
S9

X
X
X

2012/13
161
171

SoU10
SoU12

S 10
S 11

2013/14
125
130
140
144
156
164
165
176
196
197
224
225
228
243
272
273
290
325
326
327
328
329

SoU1
SoU2
SoU5
SoU9
SoU8
SoU16
SoU15
SoU10
SoU13
SoU14
SoU19
SoU21
SoU11
SoU25
SoU22
SoU26
SoU27
SoU23
SoU23
SoU24
SoU20
SoU28

S 15
U 11
S 16
S 17
S 20
S 21
S 22
S 24
S 25
S 26
S 28
S 29
S 30
S 31
S 32
S 33
S 35
S 37
Ju 68
S 38
S 39
S 40

2014/15
39
71

SoU2
SoU1

S 42
S 47

X

X

X
X
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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13.10

Kulturutskottet

2009/10
140
144

KrU1
KrU1

Ku 1
Fi 5

2011/12
74

KrU1

Ku 2

2013/14
60
112
116
117
227
354
355
356
379

KrU3
KrU1
KrU1
KrU4
KrU5
KrU9
KrU10
KrU11
KrU8

Ku 6
Ku 7
N 26
Ku 8
U 12
U 18
Ku 12
Ku 13
U 24

2014/15
92
93
94
95
96

KrU6
KrU6
KrU6
KrU6
KrU6

Ku 18
Fi 84
Ku 19
M 36
Ku 20

13.11

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

Utbildningsutskottet

2010/11
118
137
170
176
206

UbU1
UbU3
UbU6
UbU13
UbU7

U1
U2
U3
U4
U5

X

2011/12
174

UbU12

U6

X

2012/13
186

UbU6

U7

X

2013/14
27
54
104
264

UbU6
UbU7
UbU1
UbU17

U8
U9
U 10
U 13

X
X
X

214
214

X

X
X
X
X
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265
291
292
315
357
365
376
377
378

UbU18
UbU19
UbU21
UbU20
UbU22
UbU27
UbU25
UbU23
UbU24

U 14
U 15
U 16
U 17
U 19
U 20
U 21
U 22
U 23

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2014/15
90
91

UbU1
UbU2

U 26
U 27

X

13.12

X

Trafikutskottet

2004/05
178

TU7

N2

2005/06
259
308

TU14
TU5

N3
N4

X

2009/10
228

TU15

M3

X

2011/12
195
248

TU8
TU15

N 15
N 16

X
X

2012/13
118
119
170
228
259
290

TU1
TU2
TU9
TU16
TU18
TU19

N 19
N 20
N 21
N 22
N 23
N 24

X

2013/14
131
147
168
181
182
195
217
218
229
301

TU1
TU8
TU7
TU9
TU12
TU15
TU14
TU14
TU16
TU13

N 27
N 29
N 31
N 32
N 33
N 37
N 40
N 41
N 43
M 22

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
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302
336
372
373
374
375

TU13
TU17
TU19
TU19
TU20
TU18

N 50
N 54
N 61
N 62
N 63
N 64

2014/15
24
25
26
85
86

TU2
TU3
TU4
TU1
TU1

N 66
N 67
N 68
Ju 94
N 76

13.13

216

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Miljö- och jordbruksutskottet

1999/2000
253

MJU17

N1

X

2009/10
223

MJU21

M2

X

2010/11
49
119
231

MJU6
MJU1
MJU20

N9
M4
N 12

2011/12
99
153
172
261

MJU1
MJU10
MJU13
MJU21

M6
N 13
N 14
N 17

X
X
X
X

2012/13
120

MJU1

M7

X

2013/14
99
122
149
151
185
226
266
267
303
307
308
309

MJU7
MJU1
MJU15
MJU14
MJU13
MJU21
MJU23
MJU11
MJU17
MJU18
MJU20
MJU22

M8
M9
M 10
N 30
M 15
N 42
N 46
M 20
N 51
M 23
M 24
N 52

X
X
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X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
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310
358
359
360
361
364

MJU24
MJU26
MJU27
MJU28
MJU25
MJU29

M 25
M 26
M 27
M 28
N 56
N 58

X
X
X
X
X
X

2014/15
87
88

MJU1
MJU2

M 35
N 77

X

13.14

X

Näringsutskottet

2008/09
42
176

NU8
NU11

M1
Ju 4

X
X

2009/10
162
384

NU10
NU22

N6
N8

X
X

2010/11
132
214

NU1
NU8

N 10
N 11

X
X

2011/12
45

NU4

M5

X

2012/13
103

NU1

N 18

X

2013/14
102
103
141
171
172
173
175
207
208
209
221
245
268
269
270
271
320

NU1
NU1
NU7
NU11
NU9
NU10
NU13
NU15
NU16
NU17
NU18
NU19
NU21
NU23
NU24
NU25
NU20

UD 2
N 25
N 28
UD 3
M 12
M 13
UD 5
Ju 41
M 16
M 17
M 18
M 19
Ju 61
M 21
N 47
N 48
N 53

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

X
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362
363
371

NU22
NU26
NU27

N 57
Ju 73
N 60

X
X
X

2014/15
66
67
68
69
70

NU1
NU1
NU1
NU2
NU3

UD 24
N 73
N 74
N 75
M 34

X
X

13.15

218

X
X

X

Arbetsmarknadsutskottet

2004/05
181

AU4

A1

X

2005/06
174

AU3

A2

X

2009/10
275

AU13

A3

X

2010/11
187
279
299

AU3
AU9
AU10

Fi 10
A4
A5

X
X
X

2011/12
176
267

AU9
AU11

A6
Ku 4

2012/13
53
260
284

AU5
AU10
AU11

A7
Ku 5
A8

2013/14
133
157
166
183
367
368
369

AU2
AU3
AU4
AU5
AU8
AU9
AU10

A9
A 10
S 23
A 11
Ku 14
A 13
A 14

2014/15
60
61
89

AU1
AU1
AU2

S 46
A 17
A 18

218

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

Skr. 2014/15:75
Register

13.16

Skr. 2014/15:75
Register

Civilutskottet

2010/11
208

CU9

Ju 8

X

2011/12
253

CU19

Ju 12

X

2012/13
144
189

CU6
CU11

Ju 17
Ju 19

2013/14
143
150
167
184
187
188
189
190
201
202
205
212
236
237
238
239
287
293
294
341
366
380
381
382
383

CU11
CU13
CU16
CU24
CU10
CU10
CU15
CU21
CU20
CU23
CU22
CU25
CU29
CU29
CU30
CU36
CU32
CU26
CU28
CU35
CU31
CU27
CU33
CU34
CU37

Ju 21
Ju 22
Ju 27
N 34
N 35
N 36
Ju 31
Ju 32
Ju 39
Ju 40
N 38
N 39
Ju 48
N 44
Ju 49
N 45
N 49
Ju 64
Fi 43
N 55
N 59
Ju 74
N 65
Ju 75
M 29

2014/15
4
5
20
21
43
44

CU2
CU3
CU4
CU5
CU1
CU1

Ju 79
Ju 80
Ju 85
Ju 86
Fi 74
N 71

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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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13.17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

2013/14
335

UFöU2

UD 18

X

2014/15
72
73

UFöU1
UFöU2

UD 25
UD 26

X
X

220
220
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Statsrådsberedningen
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 19 mars 2015
Närvarande: Statsministern S Löfven, ordförande, och statsråden
Å Romson, M Wallström, Y Johansson, M Johansson, I Baylan,
S-E Bucht, P Hultqvist, H Hellmark Knutsson, I Lövin, Å Regnér,
M Andersson, A Ygeman, A Johansson, M Damberg, A Bah Kuhnke,
A Shekarabi, G Fridolin, G Wikström, A Hadzialic
Föredragande: statsministern Löfven

Regeringen beslutar skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen
av riksdagens skrivelser till regeringen
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