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Vilande grundlagsförslag som ska 
föreläggas riksdagen efter 2022 års val 

 

  
 

Inledning 
Riksdagen beslutade den 11 februari 1976 efter tillstyrkande av konstitutions-

utskottet att information om vilande förslag till grundlagsändringar ska lämnas 

före varje riksdagsval (KU 1975/76:32). 

För att våra grundlagar ska kunna ändras krävs det att riksdagen fattar två 

likalydande beslut. Det första beslutet innebär att grundlagsförslaget antas som 

vilande av den sittande riksdagen. Det andra beslutet får inte fattas tidigare än 

att det efter det första beslutet har hållits val i hela riket och den nyvalda riks-

dagen har samlats. De förslag som antagits som vilande ska slutbehandlas av 

den nyvalda riksdagen som bara kan anta eller förkasta de vilande förslagen.  

Enligt regeringsformen får inte riksdagen som vilande anta ett förslag om 

stiftande av grundlag som är oförenligt med ett annat vilande grundlagsförslag 

utan att samtidigt avslå det först antagna förslaget. 

För riksdagsordningen, som inte är en grundlag, gäller att huvudbestäm-

melserna kan ändras antingen genom två likalydande riksdagsbeslut med val 

emellan eller genom att beslut fattas med kvalificerad majoritet (tre fjärdedelar 

av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter). 

Konstitutionsutskottet bereder ärenden som rör grundlagarna och riksdags-

ordningen. 

Riksdagen har på förslag av utskottet under den innevarande valperioden 

antagit som vilande ett antal grundlagsförslag som efter höstens val ska be-

handlas på nytt och då av den nyvalda riksdagen. Dessa förslag har behandlats 

i betänkanden som gäller 

– en ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om reg-

ionindelning 

– 2019 års riksdagsöversyn 

– ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut 

– föreningsfrihet och terroristorganisationer 

– ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten 
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– en ny riksbankslag 

– utlandsspioneri. 

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

I det följande lämnas kortfattade redogörelser för lagförslagen. Lagförsla-

gen finns i bilagor. 
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Redogörelse för vilande grundlagsförslag 

En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa 

frågor om regionindelning 

Se prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. 

Riksdagen har antagit som vilande ändringar i tryckfrihetsförordningen 

(12 kap. 9 och 12 §§). 

Ändringarna innebär att terminologin för kommuner på regional nivå an-

passas till regeringsformens terminologi och att bestämmelsen som reglerar 

valet av juryledamöter om en kommun i ett län inte tillhör ett landsting upp-

hävs. 

Det förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen som riksdagen antagit 

som vilande finns i bilaga 1. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

2019 års riksdagsöversyn 

Se framst. 2020/21:RS5, bet. 2021/22:KU3, rskr. 2020/21:34 och 44.  

Riksdagen har antagit som vilande ändringar i regeringsformen (8 kap. 21 §) 

och i riksdagsordningen (en ny bestämmelse i 9 kap. 17 b §).  

Ändringarna innebär att riksdagsstyrelsen ska inhämta Lagrådets yttrande 

innan den föreslår en lag eller en ändring i en lag som faller inom området för 

Lagrådets granskning. Riksdagsstyrelsen får, utöver de skäl som anges i 8 kap. 

21 § tredje stycket regeringsformen, avstå från att inhämta yttrande från Lagrå-

det om styrelsen bedömer att ett sådant yttrande i stället bör inhämtas av berört 

utskott inom ramen för beredningen av styrelsens framställning. Om riksdags-

styrelsen inte har inhämtat Lagrådets yttrande ska styrelsen i sin framställning 

ange skälen för detta. 

Riksdagen har vidare beslutat att till 2022/23 års riksmöte skjuta upp be-

redningen av riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen (2003:333) 

om Lagrådet. De föreslagna ändringarna i den lagen har bedömts ha ett sådant 

samband med de föreslagna grundlagsändringarna att de bör behandlas först i 

samband med att riksdagen slutligt behandlar förslagen till grundlagsänd-

ringar. 

De förslag till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen som riks-

dagen antagit som vilande finns i bilaga 2. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut 

Se prop. 2021/22:40, bet. 2021/22:KU12, rskr. 2021/22:220. 

Riksdagen har antagit som vilande ändringar i regeringsformen (7 kap. 7 §).  
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Ändringarna i 7 kap. 7 § regeringsformen syftar till att göra bestämmelsen 

teknikneutral och innebär att regeringsbeslut som ska expedieras ska kunna bli 

gällande också på andra sätt än genom underskrift med penna på papper, under 

förutsättning att höga krav på säkerhet uppfylls. Därmed görs det möjligt att 

införa en digital hantering av regeringsbeslut.  

Det förslag till ändringar i regeringsformen som riksdagen antagit som 

vilande finns i bilaga 3. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.  

Föreningsfrihet och terroristorganisationer 

Se prop. 2021/22:42, bet. 2021/22:KU13, rskr. 2021/22:221. 

Riksdagen har antagit som vilande en ändring i regeringsformen som innebär 

utökade möjligheter att genom lag begränsa föreningsfriheten när det gäller 

sammanslutningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism. Den före-

slagna ändringen kommer att göra det möjligt för lagstiftaren att exempelvis 

införa en bredare kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation eller 

ett förbud mot terroristorganisationer. 

Det förslag till ändring i regeringsformen som riksdagen antagit som 

vilande finns i bilaga 4. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten 

Se prop. 2021/22:59, bet. 2021/22:KU14, rskr. 2021/22:283. 

Riksdagen har antagit som vilande ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) 

och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ändringarna innebär bl.a. att 

– yttrandefrihetsgrundlagens territoriella tillämpningsområde utvidgas till 

att omfatta vissa satellitsändningar av program som i dag anses utgå från 

utlandet men som har en mycket stark svensk anknytning (1 kap. 3 § tredje 

stycket YGL) 

– bestämmelser införs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-

lagen som ska möjliggöra en tillämpning av skyddslagens avbildningsför-

bud på det grundlagsskyddade området (1 kap. 12 § 7 TF och 1 kap. 18 § 

YGL) 

– den s.k. webbsändningsregelns tillämpningsområde begränsas till att avse 

sådana aktörer som har grundlagsskydd enligt databasregeln (1 kap. 3 § 

andra stycket och 1 kap. 4 § tredje stycket YGL) 

– yttrandefrihetsgrundlagen ändras för att möjliggöra villkor för och gransk-

ning av public service-företagens programverksamhet på internet (3 kap. 

2 § 7 och 7 kap. 5 § första stycket YGL) 

– yttrandefrihetsgrundlagens utrymme för krav på vidaresändning av vissa 

program förtydligas och utvidgas (3 kap. 2 § 1 YGL). 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 



REDOGÖRELSE FÖR VILANDE GRUNDLAGSFÖRSLAG 

5 

De förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-

grundlagen som riksdagen antagit som vilande finns i bilaga 5. 

Av de förslagspunkter, jämte utskottets förslag till lagtext, som också finns 

återgivna i bilagan framgår vilka ändringar som har gjorts i regeringens för-

slag. Riksdagen avslog regeringens förslag till ändringar i tryckfrihetsförord-

ningen och yttrandefrihetsgrundlagen som gällde att begränsa grundlagsskyd-

det för söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser.  

Riksdagen har vidare beslutat att behandlingen av regeringens förslag till 

lag om ändring i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordning-

ens och yttrandefrihetsgrundlagens områden får skjutas upp till 2022/23 års 

riksmöte. Förslaget har bedömts ha ett sådant samband med de föreslagna änd-

ringarna i 1 kap. 3 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen att de bör be-

handlas först i samband med att riksdagen slutligt behandlar förslagen till 

grundlagsändringar. 

En ny riksbankslag 

Se prop. 2021/22:41, bet. 2021/22:KU15, rskr. 2021/22:341. 

Riksdagen har antagit som vilande ändringar i regeringsformen (8 kap. 13 § 

och 9 kap. 13 och 14 §§ samt de två nya paragraferna 9 kap. 15 och 16 §§) och 

i riksdagsordningen (7 kap. 9 §).  

Ändringarna i regeringsformen innebär förtydliganden av Riksbankens 

uppgifter och utökade möjligheter att bemyndiga Riksbanken att meddela fö-

reskrifter inom dess verksamhetsområden. Ändringen i riksdagsordningen in-

nebär att det blir tydligt att riksdagens finansutskott ska följa upp och utvärdera 

Riksbankens verksamhet.  

Riksdagen har vidare beslutat att behandlingen av regeringens förslag till 

en ny riksbankslag, ett förslag om ändring i den lagen, övriga lagförslag och 

tre yrkanden i en följdmotion får skjutas upp till 2022/23 års riksmöte. Försla-

gen har bedömts ha ett sådant samband med de föreslagna ändringarna i rege-

ringsformen och riksdagsordningen att de bör behandlas först i samband med 

att riksdagen slutligt behandlar förslagen till lag om ändring i regeringsformen 

och riksdagsordningen. 

De förslag till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen som riks-

dagen antagit som vilande finns i bilaga 6. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Utlandsspioneri 

Se prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222. 

Riksdagen har antagit som vilande ändringar i tryckfrihetsförordningen (TF) 

och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ändringarna innebär att det nya brottet 

utlandsspioneri samt de former av obehörig befattning med hemlig uppgift och 

vårdslöshet med hemlig uppgift som har sin grund i utlandsspioneri krimina-

liseras som tryck- och yttrandefrihetsbrott (7 kap. 14 a, 15 och 16 §§ TF). 
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Härigenom blir det straffbart att under vissa omständigheter t.ex. obehörigen 

röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samar-

beten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en 

mellanfolklig organisation. En gärning ska inte utgöra brott om den med hän-

syn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. 

Vidare begränsas meddelarfriheten och anskaffarfriheten när det gäller ut-

landsspioneri, grovt utlandsspioneri och grov obehörig befattning med hemlig 

uppgift med grund i utlandsspioneri (7 kap. 22 § första stycket 1 TF och 5 kap. 

4 § första stycket 1 YGL).  

Ändringarna innebär även att spioneribrottet och vissa anknytande brott ut-

vidgas så att syftet ska vara att gå en främmande makt eller motsvarande till-

handa (7 kap. 14 och 15 §§ TF). 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

De förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-

grundlagen som riksdagen antagit som vilande finns i bilaga 7. 

Riksdagen har vidare beslutat att behandlingen av regeringens förslag till 

ändringar i brottsbalken, rättegångsbalken, lagen (2007:979) om åtgärder för 

att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och lagen (2012:278) om inhämtning 

av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndig-

heternas underrättelseverksamhet får skjutas upp till 2022/23 års riksmöte. 

Förslagen bedöms ha ett sådant samband med de föreslagna grundlagsändring-

arna att de bör behandlas först i samband med att riksdagen slutligt behandlar 

förslagen till grundlagsändringar. 

Förteckning över betänkanden 

De vilande grundlagsförslagen behandlades av konstitutionsutskottet i betän-

kandena 

– 2019/20:KU3 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa 

frågor om regionindelning 

– 2021/22:KU3 2019 års riksdagsöversyn 

– 2021/22:KU12 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut 

– 2021/22:KU13 Föreningsfrihet och terroristorganisationer 

– 2021/22:KU14 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten 

– 2021/22:KU15 En ny riksbankslag 

– 2021/22:KU16 Utlandsspioneri. 
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BILAGA 1 

En ny beteckning för kommuner på regional 

nivå och vissa frågor om regionindelning 

(bet. 2019/20:KU3) 

Regeringens lagförslag 
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BILAGA 2 

2019 års riksdagsöversyn (bet. 2021/22:KU3) 

 

– – –  
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2019 ÅRS RIKSDAGSÖVERSYN (BET. 2021/22:KU3) 

Riksdagsstyrelsens lagförslag 
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2019 ÅRS RIKSDAGSÖVERSYN (BET. 2021/22:KU3) 
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2019 ÅRS RIKSDAGSÖVERSYN (BET. 2021/22:KU3) 
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BILAGA 3 

Ett teknikneutralt krav på underskrift av 

regeringsbeslut (bet. 2021/22:KU12) 

Regeringens lagförslag 
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BILAGA 4 

Föreningsfrihet och terroristorganisationer 

(bet. 2021/22:KU13) 

Regeringens lagförslag 
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BILAGA 5 

Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och 

yttrandefriheten (bet. 2021/22:KU14) 

 
– – – 
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ETT ÄNDAMÅLSENLIGT SKYDD FÖR TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETEN (BET. 2021/22:KU14) 
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ETT ÄNDAMÅLSENLIGT SKYDD FÖR TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETEN (BET. 2021/22:KU14) 
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ETT ÄNDAMÅLSENLIGT SKYDD FÖR TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETEN (BET. 2021/22:KU14) 

 



BILAGA 5 

18 

ETT ÄNDAMÅLSENLIGT SKYDD FÖR TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETEN (BET. 2021/22:KU14) 
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ETT ÄNDAMÅLSENLIGT SKYDD FÖR TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETEN (BET. 2021/22:KU14) 
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ETT ÄNDAMÅLSENLIGT SKYDD FÖR TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETEN (BET. 2021/22:KU14) 
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ETT ÄNDAMÅLSENLIGT SKYDD FÖR TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETEN (BET. 2021/22:KU14) 
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ETT ÄNDAMÅLSENLIGT SKYDD FÖR TRYCK- OCH YTTRANDEFRIHETEN (BET. 2021/22:KU14) 
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BILAGA 6 

En ny riksbankslag (bet. 2021/22:KU15) 

 
– – – 
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EN NY RIKSBANKSLAG (BET. 2021/22:KU15) 
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EN NY RIKSBANKSLAG (BET. 2021/22:KU15) 
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EN NY RIKSBANKSLAG (BET. 2021/22:KU15) 
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EN NY RIKSBANKSLAG (BET. 2021/22:KU15) 
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EN NY RIKSBANKSLAG (BET. 2021/22:KU15) 
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BILAGA 7 

Utlandsspioneri (bet. 2021/22:KU16) 
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UTLANDSSPIONERI (BET. 2021/22:KU16) 
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UTLANDSSPIONERI (BET. 2021/22:KU16) 
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UTLANDSSPIONERI (BET. 2021/22:KU16) 

Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2022
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