Riksdagens årsbok 2015/16

Innehåll
Riksdagens årsbok ger en tillbakablick på riksdagsåret 2015/16. Sedan förra
utgåvan är årsboken digital och kan läsas på dator, pekplatta och mobil. Avsnitten
har försetts med länkar till riksdagen.se men även till andra webbplatser där för
djupande information finns.
Talman Urban Ahlin lyfter fram förändrade arbetsformer i kammaren under
riksdagsåret samt olika evenemang, som Ungdomens riksdag. En inblick ges
också i olika internationella besök och kontakter.
I Riksdagspartiernas arbetsår får vi följa ledamöternas arbetsår i ett bildgalleri.
I en enkät har de gett sin syn på jämställdheten i riksdagen och i årsboken ges en
liten inblick i resultatet.
I avsnittet Riksdagens internationella arbete kan läsaren ta del av ledamöternas
engagemang i parlamentariska församlingar, valövervakningar och annat.
EU-frågorna är sedan länge en del av riksdagsledamöternas vardag och i år är
det 20 år sedan Sverige gick med. Avsnitten Särskilda debatter och Utfrågningar
ger en inblick i ämnen som ledamöterna har velat debattera och veta mer om för
att kunna fatta beslut.
I Hitta bland besluten kan den vetgiriga få svar på om det har lagstiftats i en
viss fråga. Där finns alla beslut som riksdagen fattade 2015/16 samlade. Genom
att exempelvis klicka på länken ”Affärsverk” kommer man direkt till beslutet.
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Omslag. Överst till vänster: Ungdomens riksdag våren 2016.
Överst till höger: Talman Urban Ahlin och Chiles president Michelle Bachelet vid en byst av Olof Palme.
Stora bilden: Konstitutionsutskottet håller pressträff om sin granskning av regeringen.
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Talmannen summerar riksdagsåret

Talman Urban Ahlin på väg till sin arbetsplats vid podiet i
riksdagens kammare.

Jag känner stolthet över riksdagens arbete. Det kan
handla om såväl ledamöternas politiska debatter i
kammaren som utskottens ärenden och förvaltning
ens verksamhet. Allt utgör delar av riksdagens kon
kreta bidrag till demokratin.
Bra kan dock alltid bli bättre. Därför arbetar vi
ständigt med att utveckla arbetsformer och arrange
mang i riksdagen. I kammaren har ledamöterna märkt
av flera förändringar. Exempelvis har formerna för
frågestunderna ändrats, vilket bland annat har lett till
att fler ledamöter får möjlighet att ställa frågor. Frå
gorna ställs från talarstolarna framför podiet, tiden
för statsministerns frågestund har förlängts och det
är färre statsråd som deltar i varje frågestund. Vid oli
ka tillfällen prövas också nya former för debatterna i
kammaren. Fri replikrätt i debatterna om budgetens
olika utgiftsområden är ett exempel på det.
Syftet med alla förändringar är att ledamöterna

ska få så bra förutsättningar som möjligt att föra fram
sin politik, att vitalisera debatterna och att arbetet i
riksdagen ska vara lätt att följa. Det är ett sätt att öka
intresset för riksdagen som politisk arena.
Intresset var stort också när portarna slogs upp för
Ungdomens riksdag. 349 ungdomar från hela Sverige
fick under en februaridag prova på olika moment i det
parlamentariska och politiska arbetet. Det var fint att
se både deras debattglädje och deras politiska intresse
på hög nivå.
Riksdagen har även haft internationella besök, som
när Chiles president under sitt statsbesök skänkte
riksdagen en byst av den svenske diplomaten Harald
Edelstam. Gåvan påminner oss om enskilda människ
ors goda gärningar och ger inspiration i vår egen verk
samhet.
Det är viktigt att människor kommer till riksdagen,
men jag vill också att riksdagen ska vara synlig i hela
landet. Därför har talmannens höstmiddag ersatts
av besök i landets olika valkretsar. Jag eller någon av
de vice talmännen gör studiebesök tillsammans med
ledamöter och diskuterar de framtidsfrågor som är
viktiga i respektive valkrets. Riksdagsförvaltningen
har också deltagit i Almedalsveckan på Gotland.
Mycket sker under ett riksdagsår. Gemensamt för
alla de olika verksamheterna och insatserna är att de
bidrar till demokratin och till att lyfta fram det par
lamentariska arbetet. Det fortsätter vi nu med under
mandatperiodens andra halvlek.

Urban Ahlin
Riksdagens talman

4

2015/16

F OTO : M E L K E R DA H L S T R A N D

F OTO : A N N A S I G G E

riksdagens årsbok

Besök i Västra Götalands södra valkrets våren 2016.
Textilindustrin var i fokus för talman Urban Ahlins och riksdagsledamöternas besök.
F OTO : M E L K E R DA H L S T R A N D

Chiles president Michelle Bachelet besökte riksdagen i maj
2016. Här avtäcker hon tillsammans med talman Urban Ahlin
den byst av diplomaten Harald Edelstam som den chilenska
staten har skänkt till riksdagen.

Ungdomens riksdag arrangerades för nionde gången i februari 2016. Då fick 349 gymnasieelever pröva ledamotsrollen under
en dag.
Webb-tv
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Riksdagspartiernas arbetsår
Det finns åtta partier i riksdagen. Varje parti är orga
niserat i en partigrupp. Där diskuterar riksdagsleda
möterna viktiga frågor innan de fattar beslut. Ledamö
terna i en partigrupp samarbetar nära med partikam
raterna utanför riksdagen. Varje parti företräds av en
partiledare, Miljöpartiet av två språkrör.

Partigruppen har en stark ställning

Organisation och arbetsformer
Partigruppen leds av en styrelse eller ett förtroende
råd. Miljöpartiet har en samordningsgrupp. Grupple
daren ansvarar för det löpande arbetet i partigruppen
och möten hålls ungefär en gång i veckan. Mötena är
slutna.
F OTO : M E L K E R DA H L S T R A N D

Partigruppens arbete är inte reglerat i lag. Det är det
egna partiets bestämmelser och praxis som styr arbe
tet. I praktiken är likheterna stora mellan de olika par
tigruppernas sätt att arbeta.

Arbetet i partigruppen påverkas mycket av om partiet
ingår i regeringen eller finns bland oppositionspartier
na. Riksdagsarbetet påverkas i sin tur mycket av om
partierna i regeringen har majoritet i riksdagen eller
inte.

Riksmötets öppnande den 15 september 2015. Kristdemokraternas nyblivna partiledare Ebba Busch Thor med make och
Liberalernas partiledare Jan Björklund på väg till ceremonin i kammaren.
Webb-tv
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Riksdagens arbetsgrupp för jämställdhet tar fram en
handlingsplan för varje valperiod. Från vänster Ola Johansson
(C), Désirée Pethrus (KD), Gunilla Svantorp (S), gruppens
ordförande och vice talman Esabelle Dingizian, Jenny Petersson
(M), Pernilla Stålhammar (MP), Håkan Svenneling (V) och Lars
Tysklind (L). Jeff Ahl (SD) saknas på bilden.

Riksdagsledamöterna är organiserade i utskott och
kommittéer. När de inte är i riksdagen arbetar de ofta
hemma i sin valkrets, är på resande fot eller arbetar
internationellt.

Åtta partier i riksdagen
Efter valet 2014 bildade Socialdemokraterna och Mil
jöpartiet regering med Stefan Löfven som statsminis
ter. Dessa två partier har tillsammans 138 mandat, vil
ket är mindre än hälften av riksdagens mandat. Reger
ingen är därför beroende av andra partiers stöd för att
få igenom sina förslag i riksdagen.
Av riksdagsledamöterna var 197 män och 152 kvin
nor vid valet 2014, vilket motsvarar 56 respektive 44
procent. Medelåldern för en ledamot var 45 år.

På väg mot en jämställd riksdag
Kvinnliga och manliga ledamöter uppfattar att de
i stort sett är jämställda vad gäller uppdraget och
möjligheterna att påverka. Det visar en enkät som
82 procent av ledamöterna besvarade 2016.
Enkäten pekar ut några områden att arbeta
vidare med. Unga kvinnor upplever att det ställs
högre krav på dem än på manliga ledamöter. Dess
utom påverkar hot och kränkningar ledmotsupp
draget allt mer, främst via sociala medier.
Ett handlingsprogram för jämställdhet tas fram
för varje valperiod och följs upp, enligt ett beslut
från 2006. Arbetsgruppen för jämställdhet i riks
dagen under 2014–2018 leds av tredje vice talman
Esabelle Dingizian.
LÄS MER

Pressmeddelande >
Sammanfattning av rapporten >
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Mandatfördelningen i riksdagen efter valet 2014

Partiernas riksorganisationer får statligt parti- och
kanslistöd, baserat på antalet mandat i riksdagsvalet.
Bidraget fördelas enligt fasta regler. Det görs ingen
kontroll av hur bidraget används.
De partier som ingår i riksdagen får dessutom
ekonomiskt stöd till politiska sekreterare åt ledamö
terna, till utrikes resor samt stöd i form av fria lokaler
och teknisk utrustning i Riksdagshuset.

Riksdagsledamöternas arvoden
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Ledamöterna är inte anställda i riksdagen utan är
valda för en bestämd tid. Därför kallas deras betal
ning arvode i stället för lön. Arvodet är skattepliktigt.
Riksdagens arvodesnämnd beslutar om beloppet som
fastställdes till 748 800 i januari 2016. Det motsvarar
ett arvode på 62 400 per månad.
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Partistöd >
Ledamöternas arvoden >
Ledamöter och partier >
Arbetet i utskotten >

Partistöd 2016, tusental kronor
S

M

SD

MP

C

V

L

KD

Allmän verksamhet*

45 314

39 841

18 659

14 544

14 004

12 980

13 598

12 191

171 131

Partistöd

37 663

31 997

11 666

8 333

7 666

6 666

7 333

5 999

117 322

Kanslistöd

7 651

7 844

6 994

6 212

6 338

6 314

6 265

6 192

53 809

89 167

68 432

40 642

21 090

20 469

19 696

18 146

15 818

293 460

8 141

8 188

6 193

3 125

4 654

4 597

4 483

4 312

43 693

80 411

59 774

34 157

17 790

15 655

14 944

13 520

11 386

247 637

615

470

293

175

160

155

143

120

2 130

Arbetet i riksdagen**
Basstöd
Politiska sekreterare
Utrikes resor
* Avser bidragsåret 2015-10-15 – 2016-10-14
** Avser bidragsåret 2016

*** SD:s stöd för arbetet i riksdagen har minskats med anledning av att en ledamot lämnade partigruppen 2015-10-28.

summa
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Andreas Carlson (KD) ersatte sin partiledare Ebba Busch Thor som inte
sitter i riksdagen och därför inte får delta.
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Första partiledardebatten i oktober 2015. Anna Kinberg Batra (M) och statsminister Stefan Löfven (S) i ett replikskifte om
hur jobben kan bli fler.
Webb-tv

Partiledare Jimmie Åkesson (SD) debatterar klimatförändringar och flyktingfrågan med Miljöpartiets
språkrör Gustav Fridolin.
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Debatt om ramarna för statens budget i november 2015.
Erik Ullenhag (L) debatterar med Ulla Andersson (V). Det
fanns 5 reservationer men regeringen fick igenom sitt förslag
med 143 röster mot 114. Resten avstod eller var frånvarande.
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Misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson (S) i oktober 2015. I talarstolen partiledare Jimmie Åkesson
(SD). Sverigedemokraterna hade begärt omröstningen och riksdagen röstade nej till att uttala misstroende. Det hade krävts
minst 175 ja-röster och förslaget fick 137.

Debatt om id-kontroller på bussar och tåg i december 2015.
I talarstolen justitieutskottets ordförande Beatrice Ask (M). Beslut
fattades om att kontroller skulle införas med 175 röster för och
29 röster emot. 117 ledamöter avstod från att rösta.

riksdagens årsbok
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Debatt om regeringens ekonomiska vårproposition i april 2016 mellan partiernas ekonomiska talespersoner. Här
replikskifte mellan Ulla Andersson (V) och Ulf Kristersson (M) om vem som ska få ta del av den svenska välfärden.
Webb-tv

Situationen på
arbetsmarknaden efter
högkonjunkturen – hur
kommer den att se ut?
Emil Källström (C) tog upp
frågan med finansminister
Magdalena Andersson (S)
med anledning av vår
propositionen.

11

Här går frågan till inrikesminister Anders Ygeman (S). Linda
Snecker (V) undrar hur vi ska undvika att högerextrema
mobbar sprider rädsla i våra städer.
F OTO : M E L K E R DA H L S T R A N D

Frågestunden i april 2016 ska snart börja och ministrarna
är på väg att inta sina platser. I täten Ardalan Shekarabi (S)
följd av Anders Ygeman (S) och Alice Bah Kuhnke (MP).
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Cecilia Magnusson (M) i talarstolen till höger ställer en fråga till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP). Andra
ministrar på plats är, från vänster, civilminister Ardalan Shekarabi (S), arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)
och inrikesminister Anders Ygeman (S).

riksdagens årsbok
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Partiledardebatt i juni 2016. Statsminister Stefan Löfven (S) inledde. Till vänster om honom Miljöpartiets språkrör och tillika
utbildningsminister Gustav Fridolin och i bakgrunden flera andra av regeringens ministrar.

Vänsterpartiets
Jonas Sjöstedt
förbereder sig inför
debatten med de
andra partiledarna.
Han inledde
med att ta upp
flyktingfrågan och
uttryckte oro över
utvecklingen.

riksdagens årsbok
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Partiledardebatten fortsätter. Partiledaren Annie Lööf (C) och statsminister Stefan Löfven (S) skakar hand efter ett
replikskifte om arbetsmarknadspolitiken.

Ceremoni i kammaren i juni 2016. Talman Urban Ahlin avtackar fyra ledamöter som lämnat sina uppdrag under riksdagsåret.
På plats Per Bill (M), Veronica Palm (S) och Lena Ek (C). Anders Ahlgren (C) kunde inte närvara.
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Glimtar ur talmannens dagbok
F OTO : M E L K E R DA H L S T R A N D

Talmannen leder riksdagens arbete och ansvarar för
hur det planeras och sköts. Urban Ahlin har varit riks
dagens talman sedan september 2014. Talmansämbe
tet är den högsta post en person kan väljas till i Sveri
ge, i rang efter kungen och före statsministern. Dess
utom är talmannen riksdagens främsta representant,
både i nationella och internationella sammanhang. De
tre vice talmännen medverkar i detta arbete.
Här ges ett axplock av aktiviteter, resor och möten
under riksmötet 2015/16.
LÄS MER

Talmannens uppdrag >
Talmannens dagbok >
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2015
28 september

Riksdagen deltog på Bokmässan
I riksdagens monter på Bokmässan fanns talman
Urban Ahlin och riksdagsledamöter från olika parti
er på plats. Besökarna fick svar på frågor om riksdagen
och EU, kunde bekanta sig med riksdagens pedagogis
ka utbud och lyssna på miniföreläsningar.

20–21 oktober

15 september

Lärare bjöds in till riksmötets öppnande
Riksdagens talman och vice talmän bjöd in någ
ra av sina tidigare lärare till riksmötets öppnande för
att uppmärksamma det angelägna arbete yrkeskåren
utför.
– Sveriges lärare gör en utomordentligt viktig
insats, både för enskilda elever och för Sverige som
kunskapsnation. Därför är det extra roligt att ha möj
ligheten att bjuda in lärare som varit betydelsefulla för
oss, sa Urban Ahlin.

Talmannen besökte EU:s institutioner
i Bryssel
Talman Urban Ahlin reste i oktober till Bryssel för
möten med representanter för EU:s institutioner. Vid
besöket diskuterades flyktingkrisen, handels- och
investeringsavtalet mellan EU och USA, EU:s grann
skapspolitik samt EU-kommissionens arbetsprogram.
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– Jag hoppas att ändringarna ska öka intresset för
frågestunderna och för riksdagen som en central poli
tisk arena. Det var syftet med frågestunderna när de
infördes, sa Urban Ahlin.

18 november

Besök på Riksrevisionen
Möten på riksdagens myndigheter utgör ett tillfälle
för talmannen att orientera sig om verksamheten och
det kommande arbetet där.
– Det är viktigt att regelbundet träffa dem som är
ansvariga för verksamheten i de myndigheter som lig
ger under riksdagen, sa talman Urban Ahlin.

20–21 januari
Talman Urban Ahlin med delegation gjorde ett offi
ciellt besök i stortinget i Oslo. På programmet stod
bland annat ett möte med stortingspresident Olemic
Thommessen och en audiens hos kung Harald V.
F OTO : M E L K E R DA H L S T R A N D
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Talmannen med delegation besökte Oslo

15 december

Seminarium med Nobels fredspristagare
I Sveriges riksdag arrangerades ett seminarium med
de tunisiska pristagarna av Nobels fredspris 2015,
National Dialogue Quartet. Talmannen inledde semi
nariet som tog upp demokratisk utveckling, civilsam
hällets roll och fredsbevarande insatser.

2016
13 januari

Nya former för frågestunden prövas
Talman Urban Ahlin tog under året initiativ till för
ändringar i riksdagens frågestund. Ett exempel är att
tiden för frågestunden har förlängts. Syftet är att fler
ledamöter ska hinna ställa frågor. En gång i månaden
är det statsministern som svarar.

27 januari

Ceremoni vid Förintelsens minnesdag
Talman Urban Ahlin hälsade välkommen vid cere
monin där riksdagen uppmärksammade Förintelsens
minnesdag. Flera av de som överlevt Förintelsen del
tog, däribland Hédi Fried, författare och psykolog.
Hon höll ett anförande om vikten av att motverka för
domar i samhället.
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Talman Urban Ahlin hälsade dem välkomna och led
de arbetet i kammaren.
– Det var inspirerande att få leda Ungdomens riks
dag. Jag hoppas att många av deltagarna kommer att
fortsätta med politik. Deras kunskaper och engage
mang behövs i framtiden, sa Urban Ahlin.
F OTO : I N G E M A R E D FA L K
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1–2 februari

Besök i Ukraina
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I februari besökte talman Urban Ahlin Kiev tillsam
mans med talmän från de nordiska och baltiska län
dernas parlament. Syftet med besöket var att främja de
parlamentariska relationerna och att uttrycka stöd för
det ukrainska parlamentets reformsträvan.

23 februari

Albaniens talman gästade riksdagen
Talman Urban Ahlin tog emot Albaniens talman Ilir
Meta med delegation vid ett officiellt besök i riksda
gen.

2 mars

Snabbare interpellationssvar i riksdagen
5 februari

Välkommen till Ungdomens riksdag
Vid Ungdomens riksdag, den nionde i ordningen, fyll
des riksdagen av 349 gymnasieelever från hela Sverige.

I många år har statsråden varit sena med att besva
ra interpellationer från riksdagens ledamöter. För att
ändra på detta schemaläggs på försök i statsrådens
kalendrar de datum interpellationerna ska vara besva
rade. Riksdagsledamöterna förväntas som tidigare
avsätta tid för debatt om statsrådens svar.
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– Attackerna visar att kampen mot terrorism och
kampen för ett öppet och demokratiskt samhälle mås
te fortgå. Mina tankar går till de drabbade, deras
anhöriga och Belgiens folk, sa Urban Ahlin.
F OTO : K I M , J I N -WO N
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7 mars

Andre vice talman besökte Västerbotten

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD)
besökte Västerbotten tillsammans med riksdagsle
damöter från länet. Besöket gjordes i samarbete med
landshövding Magdalena Andersson, till höger. I fokus
för besöket var teknikutveckling, innovationer och
arbetsmarknad inom skogsnäringen.

16 mars

Innovationsbesök i Uppsala
Talman Urban Ahlin besökte Uppsala för att studera
innovations- och tillväxtfrågor.
– Innovation, tillväxt och samverkan mellan oli
ka aktörer är viktiga framtidsfrågor. Uppsala visade
upp goda exempel på hur samarbete och gemensamma
insatser ger resultat, sa talmannen efter besöket.

23 mars

Riksdagen hedrade terroroffren i Bryssel
Riksdagen flaggade på halv stång för att hedra offren
för terrordåden i Bryssel. Talman Urban Ahlin kom
menterade terrordåden.

7–8 april

Förste vice talman besökte delstaten
Baden-Württemberg
Riksdagens förste vice talman Tobias Billström (M)
och en delegation med riksdagsledamöter besökte den
tyska delstaten Baden-Württemberg. Integration och
migrationsfrågor var teman som diskuterades.

30 april

Uppvaktning vid Hans Majestät Konungens
70-årsdag
Hans Majestät Konungen uppvaktades på 70-årsdagen
av riksdag och regering. Vid en mottagning på Slot
tet överlämnades två gåvor av talman Urban Ahlin
och statsminister Stefan Löfven (S). Gåvorna från det
svenska folket var en tallriksservis samt en glasser
vis som ska användas vid statschefens representation.
Svenskt hantverk och miljöhänsyn har varit i fokus vid
valet av gåvor.
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2016 deltog talman Urban Ahlin och ledamöter från
försvars- och utrikesutskotten. Utskotten informera
de om riksdagens arbete med försvarsfrågor. Talman
Urban Ahlin uttryckte riksdagens respekt och tack
samhet.
– Internationella insatser har blivit allt mer kom
plexa, krävande och omfattande. Svensk personal är
omvittnad kompetent och efterfrågad. Från riksdagens
sida vill vi framhålla hur svenska soldater och annan
personal gör väldigt fina insatser för fred, säkerhet och
demokrati, sa Urban Ahlin.
F OTO : R K S DAG S F Ö RVA LT N I N G E N
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11 maj

Chiles president besökte riksdagen

F OTO : J O E L T H U N G R E N / F Ö R S VA R S M A K T E N

Talman Urban Ahlin tog emot Chiles president
Michelle Bachelet när hon gästade riksdagen som en
del i sitt statsbesök i Sverige. Vid en ceremoni avtäckte
presidenten den porträttbyst av Harald Edelstam som
chilenska staten har skänkt till riksdagen. Därefter
höll presidenten ett anförande och svarade på frågor
från riksdagsledamöter. Kung Carl XVI Gustaf och
drottning Silvia deltog också.

29 maj

Talmannen medverkade vid veterandagen
Veterandagen är en ceremoni som hålls varje år den 29
maj för att hedra krigsveteraner. Under veterandagen

15–17 juni

Jämställdhetsdelegation till Ukraina
Tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP) som leder
arbetet för jämställdhet i riksdagen reste med en dele
gation till Kiev för att diskutera jämställdhetsfrågor.
På programmet stod ett möte med Oksana Syroid,
tredje vice talman i det ukrainska parlamentet. Dele
gationen träffade också studenter för att samtala om
aktuella utmaningar för jämställdheten.
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Utfrågad på väg till riksdagens kammare i oktober 2015. Finansminister Magdalena Andersson (S) med regeringens
förslag till budget i famnen.

Budgetbeslutet – en viktig uppgift
Regeringen lämnar förslag till statsbudget till riks
dagen som fattar beslutet. Sedan är det regeringens
ansvar att se till att budgeten genomförs.
Att fatta beslut om statens utgifter och inkomster i
statsbudgeten är en av riksdagens viktigaste uppgifter.
Det gör riksdagen varje höst efter det att regeringen
har lämnat sitt förslag i budgetpropositionen.
Riksdagen tar först ställning till budgetens omfatt
ning i stort, det vill säga utgiftsramarna och inkomst
beräkningen. Därefter behandlas vart och ett av de 27
utgiftsområdena.
När riksdagen har fattat beslut är det regeringen
som ansvarar för att statsbudgeten genomförs. Reger
ingen hade 347 statliga myndigheter till sin hjälp 2016,
enligt Statskontorets beräkningar.
Oppositionspartierna redovisar sina motförslag till
budgetpropositionen i form av motioner. Där anger de

hur högt de tycker att utgiftstaket ska vara och hur de
vill att utgifterna ska fördelas. Förslagen brukar kallas
för oppositionens skuggbudgetar.
Av den stora tabellen på nästa sida framgår reger
ingens och oppositionspartiernas förslag till utgiftsra
mar för 2016.
Riksdagens anslag 2016
Anslag

Miljoner kronor

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

867,1

Riksdagens förvaltningsanslag

715,4

Riksdagens fastighetsanslag
Summa

100,0
1 682,5

Tilldelade medel enligt anslagsdirektiv, exklusive anslagssparande från 2015.
Källa: Riksdagsförvaltningen, ekonomienheten.
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Regeringens och oppositionspartiernas förslag till utgiftsramar för 2016, miljoner kronor
Avvikelser från regeringens förslag
Utgiftsområden

Regeringens
förslag

M

SD

C

L

KD

1 Rikets styrelse

12 717

−117

−587

−215

−24

−128

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

14 812

−89

±0

−1 071

−193

−189

3 Skatt, tull och exekution

10 783

+5

+269

−15

−15

+10

4 Rättsväsendet

41 574

+55

+1 961

−15

−10

+35

1 905

±0

+20

−3

±0

±0

6 Försvar och samhällets krisberedskap

5 Internationell samverkan

48 827

±0

+3 000

±0

+1 000

±0

7 Internationellt bistånd

32 357

−820

+515

+212

+97

±0

8 Migration

19 420

−107

−16 452

−637

+196

−11

69 238

−4 069

+2 165

−6 157

−2 420

−4 035

109 868

−1 597

+2 662

−1 687

−1 460

−1 217

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

36 184

±0

+5 172

−20

+199

±0

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

87 129

−217

−164

−831

−127

+85

13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

21 070

−1 025

−10 404

−101

−669

−1 176

14 Arbetsmarknad och arbetsliv

79 681

−3 945

−1 371

−6 341

−5 776

−2 399

15 Studiestöd

21 708

−1 250

+401

−1 079

−2 167

−1 868

16 Utbildning och universitetsforskning

69 452

−3 207

+535

−3 580

−2 608

−3 863

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13 695

−641

+108

−550

−496

−405

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
samt konsumentpolitik

7 064

−5 880

−4 961

−5 901

−5 923

−5 983

19 Regional tillväxt

3 256

±0

±0

+25

±0

+4

20 Allmän miljö- och naturvård

7 662

−1 996

−1 708

−1 877

−1 774

−2 226

21 Energi

2 812

−303

−340

+322

−194

−23

22 Kommunikationer

54 122

−25

+417

−90

−569

−224

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

18 920

−216

+1 575

−12

−298

+73

5 998

−497

−204

−557

−623

−667

93 398

−107

−2 645

−3 718

−1 953

+12 729

24 Näringsliv
25 Allmänna bidrag till kommuner
26 Statsskuldsräntor m.m.

10 769

±0

±0

±0

±0

±0

27 Avgiften till Europeiska unionen

31 827

±0

±0

±0

±0

±0

926 250

−26 048

−20 037

−33 896

−25 807

−11 478

Summa utgiftsområden
Källa: 2015/16:FiU1 tabell 3.2 s 98.

LÄS MER

Från förslag till budget >
Riksdagens arbete med statsbudgeten >
Regeringen och statsbudgeten >
Statskontoret: Fakta om offentlig sektor >

Riksdagen vill att penningpolitiken ses över
Riksdagen beställde en extern, oberoende granskning av den
svenska penningpolitiken för perioden 2010–2015. Avväg
ningen mellan olika risker, riksbanksdirektionens arbete,
inflationsmål och prognoser var några analysområden. Rap
porten publicerades i januari 2016.
I maj 2016 hölls en öppen utfrågning med anledning av
rapporten. Finansutskottet formulerade sitt betänkande och
i slutet av juni 2016 fattade riksdagen sitt beslut. Riksdagen
uppmanar regeringen att tillsätta en parlamentarisk utred
ning om penningpolitiken och att lämna förslag om Riks
bankens finansiella oberoende.
Rapport om penningpolitiken 2010–2015 >
Riksdagens betänkande >

21 Beslut i riksdagsstyrelsen

riksdagens årsbok

2015/16

Beslut i riksdagsstyrelsen

Registrering av gåvor och skulder
Riksdagsstyrelsen föreslog i juni 2016 en ny lag om
registrering av gåvor till riksdagsledamöterna. Försla
get innebär att den som i sitt uppdrag som ledamot tar
emot en gåva ska anmäla det till ett gåvoregister. Såda
na gåvor tillhör staten.
Styrelsen föreslog också ändringar i reglerna om
registrering av ledamöters åtaganden och ekonomis
ka intressen. Förslaget innebär att skulder, borgens
åtaganden och vissa andra ekonomiska åtaganden ska
anmälas och registreras om skulden eller åtagandet
överstiger en viss summa.
Exempel på åtaganden som nu ska registreras är
• verksamhet eller ekonomiska intressen i företag
• fastighetsinnehav i form av näringsfastighet
• inkomstbringande självständig verksamhet.
Riksdagen avser att fatta beslut hösten 2016. Det nya
registret för gåvor ska tas i bruk den 1 januari 2017. De
ändringar som gäller registrering av skulder och åtag
anden träder i kraft samtidigt.

Demokratin fyller snart 100 år
Riksdagen har tidigare beslutat att uppmärksamma
att det är 100 år sedan demokrati infördes i Sverige. I
november 2015 beslutade riksdagsstyrelsen att jubileet

ska inledas den 17 december 2018 och avslutas i janua
ri 2022. Att firandet pågår under flera år symboliserar
att demokrati är resultatet av en lång process.
En parlamentarisk kommitté har fått i uppdrag att
ta fram förslag på aktiviteter och arrangemang under
perioden. Riksdagens roll i demokratiseringsprocessen
ska stå i fokus.

Arbete med EU-frågor utreds
Riksdagsstyrelsen beslutade i juni 2016 att tillsätta en
parlamentarisk kommitté som ska utreda hur riksda
gen arbetar med EU-frågor.
Sverige gick med i EU 1995. Sedan dess har riksda
gens EU-arbete förändrats i omgångar, bland annat till
följd av Lissabonfördraget och ändringar i riksdags
ordningen. Utredningen ska studera vilka bestämmel
ser som gäller nu och hur arbetet bedrivs i praktiken.
Syftet är att ta reda på om fördelningen av funktioner
mellan riksdagen och regeringen har förändrats.
Utredningen ska också klargöra hur riksdagen ska
ställa sig till en utveckling där de nationella parlamen
tens roll inom EU förstärks. Uppdraget ska redovisas
hösten 2017.
LÄS MER: Riksdagsstyrelsen >
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Riksdagsstyrelsen leder Riksdagsförvaltningen som
är en myndighet under riksdagen. Riksdagsstyrel
sens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättning
ar för riksdagens och ledamöternas arbete. Styrelsen
diskuterar planeringen av kammarens arbete och läg
ger fram förslag till riksdagen om hur riksdagsarbetet
ska bedrivas. Styrelsen tar också fram förslag till bud
get för riksdagen och Riksdagsförvaltningen och fattar
beslut om förvaltningens verksamhetsplan.
Styrelsen består av talmannen som ordförande och
tio riksdagsledamöter som väljs av riksdagen. De vice
talmännen, företrädare för partier som inte är invalda
i styrelsen och riksdagsdirektören får delta i överlägg
ningarna.
Här presenteras några av de frågor som riksdags
styrelsen fattade beslut om 2015/16.

Riksdagsstyrelsen sammanträder i snitt åtta gånger per år.
Riksdagens talman Urban Ahlin är ordförande. Tio ledamöter
deltar, ordinarie och ersättare, samt Riksdagsförvaltningens
chef riksdagsdirektör Kathrin Flossing.
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EU – en del i vardagen
samheten. Ledamöterna kan dessutom ställa frågor
om EU till statsråden vid de interpellationsdebatter
och frågestunder som hålls regelbundet i riksdagen.
Riksdagen deltar även i samarbetet med andra
nationella parlament i EU och Europaparlamentet.
Riksdagsledamöter deltar i gemensamma utskottsmö
ten som anordnas av Europaparlamentet eller parla
mentet i det land som har ordförandeskapet i EU.
Riksdagen har en tjänsteman placerad i Bryssel.
Representanten ska följa aktuell EU-politik, hålla riks
dagen informerad och vara en direkt länk till EU:s
institutioner. Bland uppgifterna ingår också att infor
mera i EU om riksdagens EU-arbete.

Riksdagens arbete med EU-frågor utreds
Riksdagen har gett riksdagsstyrelsen i uppdrag att till
sätta en parlamentarisk kommitté som ska utreda hur
riksdagen arbetar med EU-frågor. Har det skett en för
F OTO : M E L K E R DA H L S T R A N D

Riksdagen arbetar med EU-frågor genom hela besluts
kedjan – från att granska lagförslag till att ge Sveriges
regering mandat att agera i EU:s ministerråd.
Alla utskott granskar i ett tidigt skede EU-kom
missionens förslag till åtgärder och ny politik. Utskot
ten subsidiaritetsprövar dessutom alla lagförslag från
EU inom områden där både medlemsländerna och EU
har rätt att besluta. Utskotten kan också diskutera med
och begära information i EU-frågor från regeringen.
Regeringen samråder med riksdagens EU-nämnd
inför möten mellan EU-ländernas ministrar. Efter
möten mellan statsministrarna i Europeiska rådet
återrapporterar Sveriges statsminister till riksdagsle
damöterna i kammaren eller i EU-nämnden.
I riksdagens kammare kan alla ledamöter debatte
ra EU-frågor. Varje vår hålls en debatt om regeringens
verksamhet i EU det senaste året. Utgångspunkten är
regeringens årliga skrivelse till riksdagen om EU-verk

EU-debatt i riksdagen i juni 2016. I talarstolarna från vänster Marie Granlund (S) och Birgitta Ohlsson (L).
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Flyktingkrisen och
folkomröstningen
i Storbritannien om
EU-medlemskapet stod på
agendan vid EU-debatten i
juni 2016. Här konfererar
Karolina Damm (KD) och
Ulrika Karlsson (M) på
plats i kammaren.

ändring i fördelningen av funktioner mellan riksdag
och regering? Hur ska riksdagen se på en utveckling
där de nationella parlamentens roll inom EU-samar
betet stärks? Det är huvudfrågorna i uppdraget som
ska vara klart i oktober 2017.

20 år i EU
I mars hölls seminariet Sverige 20 år i EU i riksda
gen, arrangerat av Riksdagsförvaltningen och Svenska
institutet för europapolitiska studier. Regeringens och
riksdagens roller var i fokus för diskussionerna mellan
politiker och forskare.
I juni fick riksdagen besök av EU-kommissio
nens förste vice ordförande Frans Timmermans. Han
träffade förste vice talman Tobias Billström (M) och
ledamöter från flera utskott samt från EU-nämn
den. Under mötet diskuterades bland annat aktuella
EU-frågor som migration, de nationella parlamentens
roll i EU-samarbetet samt behovet av långsiktiga och
hållbara lösningar.
Sverige 20 år i EU >
Möte med EU-kommissionen >

Antalet subsidiaritetsprövningar i riksdagen
2010/11– 2015/16
Riksmöte

Totalt

därav med
motiverat yttrande*

2010/11

121

5

2011/12

154

21

2012/13

121

19

2013/14

97

5

2014/15

22

1

2015/16

63

6

515

51

Totalt
* Riksdagen

anser att beslutet kan fattas på nationell nivå.

EU-nämnden gav regeringen fullt mandat
Regeringen samrådde med EU-nämnden inför möten
i ministerrådet vid 55 sammanträden under 2015/16.
Av dessa var 8 öppna samråd med statsminister Stefan
Löfven. Vid alla tillfällen godtog EU-nämnden den
ståndpunkt som regeringen avsåg att föra fram.
Regeringens samråd med EU-nämnden >:
Öppet samråd med statsministern 3 juni 2016 >
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Riksdagens internationella arbete

Ukrainska talmannen Volodymyr Groisman med delegation tas emot av talman Urban Ahlin i november 2015. Närmandet
till EU och visumfrihet samt Ukrainas nya konstitution var några frågor som diskuterades. Under våren 2016 besökte tjänstemän
från Ukrainas parlament riksdagen för att studera it-lösningar.

Globala frågor såsom klimatförändringar, fattigdoms
bekämpning, demokrati, fred och mänskliga rättig
heter kräver ett internationellt utbyte. Riksdagen och
ledamöterna är starkt engagerade i detta arbete.
Riksdagsledamöter arbetar internationellt för
demokrati, fred och mänskliga rättigheter. De tar
emot utländska parlamentariker i riksdagen, överva
kar val i andra länder och samarbetar med andra par
lament. Talmannen tar också emot utländska besöka
re och leder delegationer vid utlandsresor, se avsnittet
Glimtar ur talmannens dagbok.

Många utländska besökare
Under riksmötet 2015/16 tog riksdagen emot över 100
internationella delegationer från ett femtiotal olika
länder. Ledarna för delegationerna kan vara utländ
ska talmän, parlamentariker eller tjänstemän som vill

diskutera gemensamma frågor. Riksdagsledamöterna
deltar också i internationella konferenser och studie
resor för att få en inblick i andra länders samhällsför
hållanden.

Samarbete för demokrati och utveckling
Vid seminarier och studiebesök träffar ledamöter och
tjänstemän från riksdagen sina kollegor från andra
parlament som är under uppbyggnad eller i föränd
ring. Aktuella exempel på detta är samarbetsprojekt
med Albanien och Ukraina.
I februari 2016 gästades riksdagen av Albaniens
talman Ilir Meta med delegation. Man kom då över
ens om att starta ett utbyte mellan de båda parlamen
ten på tjänstemannanivå. I juni kom en albansk dele
gation med sex personer till Sverige för att under två
dagar få en inblick i hur riksdagens administration är
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Riksdagsledamöter som är särskilt intresserade av ett
visst land eller en viss region kan bilda en vänskaps
förening eller ett nätverk för det landet. I riksdagen
finns ett femtiotal sådana föreningar. Syftet med dem
är att utbyta politiska erfarenheter mellan ledamöter
na från de båda länderna och kunskap om samhällssi
tuationen genom exempelvis seminarier och föredrag.

Valobservatörer på plats vid val

Vårsession i Europarådet. Jean-Claude Juncker, Europeiska kommissionens ordförande, gästtalar. Bakom honom
nummer 75, Tobias Billström (M), vice ordförande i den
svenska delegationen och riksdagens förste vice talman.

uppbyggd. På programmet stod it-support, biblioteks
service, arkivering, att följa en utskottshandläggares
arbete och att träffa riksdagens informationsenhet.
Tjänstemän från Ukrainas parlament besökte riks
dagen våren 2016 för att studera olika it-lösningar
för ledamöter och tjänstemän, så kallat e-governan
ce. I fokus var hur riksdagen arbetar med transparens
och vilken tillgång medborgarna har till ledamöterna.
Tjänstemännen besökte också riksdagsbiblioteket och
riksdagens demokrativerkstad.
Riksdagsledamöter brukar ingå i den svenska dele
gationen till FN:s generalförsamling i New York. Syf
tet är att ledamöterna ska lära sig mer om det interna
tionella arbetet på global nivå. Under den 70:e gene
ralförsamlingen hösten 2015 deltog tolv riksdags
ledamöter. Det intensiva programmet innehöll allt
från att följa debatter i säkerhetsrådet och generalför
samlingens olika utskott till möten med representan
ter för FN:s underorgan.

Riksdagsledamöterna verkar också för demokrati
genom att delta som observatörer i olika länder för att
se att det går rätt till vid val. Det är det land där valet
ska hållas som bjuder in valobservatörerna. Riksdags
ledamöterna besöker vallokaler på valdagen. Deras
uppgift är att se om medborgarna i landet röstar under
demokratiska former och att vallagen följs. Organi
sationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
och Europarådet skickar ut valobservatörer.
Svenska ledamöter har under riksmötet 2015/16
deltagit som valobservatörer i Kirgizistan, Vitryssland,
Turkiet och Kazakstan. Vid valen i Vitryssland och
Turkiet hade svenska ledamöter en samordnande roll
för valobservationerna.
LÄS MER

Internationellt arbete i riksdagen >
Valobservationer >

Arbetet i parlamentariska församlingar
Ett hundratal ledamöter deltar i riksdagens delegatio
ner till de parlamentariska församlingar som är knut
na till
• Europarådet
• Interparlamentariska unionen
• Nato
• Nordiska rådet
• Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
• Unionen för Medelhavsområdet.

Europarådet
Migrationskrisen har varit i fokus under majoriteten
av de sessioner som ägt rum under perioden. Inom
ramen för detta har man debatterat behovet av en revi
derad Dublinförordning, organiserad brottslighet i
flyktingkrisens spår samt migrationsöverenskommel
sen mellan EU och Turkiet.
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Andra frågor som har varit aktuella är Turkiets
demokratiska utveckling och konflikten i Ukraina.
Efter Rysslands annektering av Krim införde försam
lingen sanktioner som ledde till att den ryska delega
tionen valde att inte delta i församlingens arbete under
2016. Även kampen mot terrorism har tagits upp.
Utländska stridande i Syrien och Irak samt motver
kandet av radikalisering har varit i fokus.
Europarådsdelegationen >

Interparlamentariska unionen (IPU)
Interparlamentariska unionen består av 171 medlems
länder och är världens äldsta multilaterala organisa
tion. IPU möttes hösten 2015 i Genève i Schweiz och
våren 2016 i Lusaka i Zambia.
I Lusaka leddes den svenska delegationen av riks
dagens tredje vice talman Esabelle Dingizian (MP),
som vid sidan av IPU-mötet fick ta del av ett program
för att lära sig och utbyta erfarenheter om framför allt
jämställdhet. Zambias talman, vice president, jäm
ställdhetsminister, kvinnoorganisationer och kvinnli
ga parlamentariker deltog.
Frågor som IPU har arbetat med under riksmötet
har handlat om
• att förstärka globalt samarbete för att motverka ter
rorism
• demokrati i den digitala världen kopplat till indivi
duell frihet
• värnandet av kulturella världsarv
• kvinnors möjlighet att delta fritt i politiska proces
ser.
Vidare har den moraliska och ekonomiska nödvändig
heten av en rättvis och human situation för migranter
runt om i världen debatterats. Behovet av att inkludera
unga och deras deltagande i det sociala, politiska och
ekonomiska livet har också tagits upp.
IPU-delegationen ordnade även aktiviteter i riks
dagen, bland annat ett välbesökt seminarium hösten
2015 om terrorism samt om kvinnors rättigheter och
roll i konflikter och fredsprocesser. Den svenska dele
gationen har under sina möten utomlands även haft
en rad bilaterala diskussioner med delegationerna från
Australien, Georgien, Moldavien, Ukraina, Vietnam
och Vitryssland.
LÄS MER

IPU-delegationen >

Terrorism och kvinnors politiska möjligheter stod
på agendan vid IPU:s session i Zambia våren 2016. Tredje vice
talman Esabelle Dingizian ledde riksdagens delegation. Här
med Zambias talman Patrick Matibini.

Nato
Sverige är associerad medlem i Natos parlamentariska
församling. Det innebär att den svenska delegationen
kan delta i de flesta aktiviteter.
Församlingens arbete har fokuserat på Natos öst
ra och södra närområden. Det har gällt utvecklingen i
Ukraina och Ryssland efter den illegala annektering
en av Krim men också den ökande ryska militära när
varon i Arktis och Östersjöregionen. Vid vårsessionen
antog församlingen en särskild deklaration med upp
maningar till Natos toppmöte i Warszawa i juli.
Delegationen stod värd för ett besök av försam
lingens politiska utskott i september 2015. I fokus för
besöket var det svensk–finska försvarssamarbetet och
samarbetet inom Nordic Defence Cooperation. Besöket
samordnades med besök i Finland.
LÄS MER

Natodelegationen >
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gränskontrollerna hämmar samarbetet för
att främja tillväxten och utvecklingen i Öre
sundsregionen – Nordens största samman
hängande arbetsmarknadsregion. Det krävs
lösningar på EU-nivå och ett starkare nord
iskt samarbete för att lösa flyktingfrågan
och få bort gränskontrollerna i Norden.
Arbetet med att undanröja gränshinder
mellan de nordiska länderna är en av Nord
iska rådets viktigaste uppgifter. Under hös
ten arrangerade den svenska delegation ett
seminarium på detta tema. Under våren
bjöd delegationen in till ett seminarium om
psykisk ohälsa bland barn och unga, ett väx
ande problem i Norden.
LÄS MER

Nordiska rådets session i Reykjavik hösten 2015. I talarstolen Hans
Wallmark (M), ordförande i den svenska delegationen.

Nordiska rådet
Nordiska rådet har eftersträvat mer politisk dialog
och mindre av konsensuslösningar i sitt reformarbe
te. Genom flykting- och migrationskriser har den poli
tiska debatten mellan länderna skärpts och dialogen
intensifierats – så även i Nordiska rådet.
Island hade ordförandeskapet i Nordiska rådet 2015
och den årliga sessionen hölls i Reykjavik under hös
ten. Frågor som debatterades var flyktingkrisen, rela
tionen till Ryssland, försvarsfrågor, gränshinder,
utbildning, integration, arbetsmarknad och samarbe
tet i stort. De nordiska statsministrarna konstaterade
att behovet av ett nära och tätt samarbete mellan gran
nar blir än viktigare i oroliga tider.
Krisen i Ukraina och Rysslands agerande i närom
rådet har medfört att Nordiska rådet även intensifie
rat sitt engagemang för den parlamentariska falangen
av det nordiska försvarssamarbetet för ett säkrare och
tryggare Norden. Man upprätthåller de utökade kon
takterna med de baltiska länderna, Visegradländerna
och de östliga partnerskapsländerna.
Efter 50 år har den nordiska passfriheten blivit
ifrågasatt. Nordiska rådet har uttryckt att de skärpta

Nordiska rådets delegation >

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Situationen i Ukraina samt det politis
ka säkerhetsläget i Östeuropa har fortsatt
att vara viktiga diskussionsämnen. Andra
områden som fått stort utrymme är migrationsfrågor
na, kampen mot terrorism, korruptionsbekämpning
och klimatfrågor.
Samarbetet med de nordiska och baltiska delega
tionerna har fördjupats. Den svenska delegationen är
aktiv och flera svenska riksdagsledamöter ingår i det
exekutiva utskottet. Kent Härstedt (S) är vice presi
dent och leder arbetsgruppen om Vitryssland. Mar
gareta Cederfelt (M) valdes vid sommarmötet i Tbi
lisi åter till rapportör i det politiska utskottet samt
ingår i arbetsgruppen om migrationsfrågor. Christian
Holm-Barenfeld (M) ingår i arbetsgruppen om stadgeoch organisationsfrågor.
LÄS MER

OSSE-delegationen >

Unionen för Medelhavsområdet
(PA-UfM)
Arbetet i församlingen har präglats av de konflik
ter som pågår i Medelhavsregionen samt av flykting
situationen i området. Den årliga församlingssession
en, under marockanskt ordförandeskap, var den tolf
te i raden och hölls på temat ”Together for a common
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Val till parlamentet i Vitryssland i september 2016. OSSE-företrädarna Kent Härstedt (S) och Ivana Dobesova från
Tjeckien, med tolken Maria Solodkina mellan sig, i samtal med en valobservatör på plats.

future of the Euro-Mediterranean”. I anslutning till
sessionen hölls även det tredje toppmötet för talmän
där ordföranden i delegationen höll ett anförande med
fokus på flyktingkrisen.
Huvudfrågan vid församlingssessionen var behovet
av samarbete för att skapa demokrati och ekonomisk
utveckling samt för att motverka terrorism. Vid sessio
nen hade även de fem utskotten möten och antog reso
lutioner inom sina olika politikområden.
I samband med sessionen besökte den svenska dele
gationen även Rabat. Möten ägde rum med landets
representanter för FN:s råd för mänskliga rättigheter
och med parlamentariker i vänskapsföreningen. Jäm
ställdhetsfrågan och jämställdhet i riksdagen samt
barns rättigheter diskuterades.

Den svenska delegationen har deltagit i försam
lingssessionen och i fackutskottens möten. Delega
tionen höll även ett seminarium i riksdagen om Mel
lanöstern, Nordafrika och flyktingkrisen under våren
2016. I fokus var hur gränser har skapats och föränd
rats genom åren, religionens betydelse, den akuta flyk
tingkrisen i regionen och utmaningarna för Europa
och Sverige.
LÄS MER

PA-UfM >
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Siffror om kammarens arbete
Av de nästan 622 timmar som kammaren samman
trädde under 2015/16 ägnades hälften av tiden åt
debatter och beslut om lagförslag. I avsnittet Hitta bland besluten har de 343 lagförslagen kopplats till
sökord.
Diagrammet nedan till höger över antalet interpel
lationer och skriftliga frågor avspeglar ett välbekant
mönster. Det är partier i opposition som har minst
insyn i regeringspolitiken och därmed störst behov av
att ställa frågor.

Siffror om kammarens arbete

Antal

Betänkanden, inkl. utlåtanden

343

Propositioner och skrivelser

199
3 394

Motioner *
Framställningar och redogörelser

28

Interpellationer, besvarade

703
1 578

Skriftliga frågor
* Därav 53 gemensamma partimotioner.

2015/16

Arbetet i kammaren 2015/16

Total plenitid 622 timmar

Antal interpellationer och skriftliga frågor
per ledamot 2015/16

Antal interpellationer och skriftliga frågor per ledamot 2015/16
Interpellationer

Övrigt 12 timmar

Skriftliga frågor

12
10

Särskilda
debatter
40 timmar

8
6
4

Frågor till
regeringen
259 timmar

2
0

Debatter och beslut
om utskottsförslag
varav 11 timmar votering
311 timmar

C

L

KD

MP

M

S

V

SD
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Särskilda debatter
Nästan hälften av alla debatter i kammaren gäller ärenden som riksdagen
ska besluta om, så kallade ärendedebatter. Men det ordnas också debatter där inga beslut fattas, exempelvis i aktuella frågor som flyktingfrågan.
Alla debatter direktsänds via webb-tv, och man kan se dem i efterhand
på riksdagen.se. Nedan ges en sammanställning av särskilda debatter under 2015/16.
LÄS MER

Debatter i webb-tv >

Aktuella debatter
Den akuta flyktingkrisen >

Begärd av Vänsterpartiet
Datum: 25 september 2015
Protokoll: 2015/16:8
Rasism och hatbrott >

Begärd av Miljöpartiet
Datum: 27 november 2015
Protokoll: 2015/16:35
Sveriges deltagande i kampen
mot Daish >

Begärd av Moderaterna
Datum: 26 januari 2016
Protokoll: 2015/16:58

Vägen in på arbetsmarknaden >

Begärd av Liberalerna
Datum: 16 mars 2016
Protokoll: 2015/16:81

Villkor för upphandling >

Begärd av Socialdemokraterna
Datum: 12 april 2016
Protokoll: 2015/16:90

Internationell skatteflykt och
svenska bankers agerande >

Begärd av Vänsterpartiet
Datum: 29 april 2016
Protokoll: 2015/16:101

Förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige >

Begärd av Centerpartiet
Datum: 17 maj 2016
Protokoll: 2015/16:106

Vattenfalls brunkolsverksamhet
och klimatet >

Begärd av Vänsterpartiet
Datum: 24 maj 2016
Protokoll: 2015/16:110

Situationen i utsatta stadsdelar >

Begärd av Liberalerna
Datum: 17 juni 2016
Protokoll: 2015/16:122

Budgetdebatter
Förslag till statsbudget för 2016 >

Proposition 2015/16:1
Datum: 21 september 2015
Protokoll: 2015/16:5
2016 års ekonomiska vår
proposition >

Proposition 2015/16:100
Datum: 13 april 2016
Protokoll: 2015/16:91

Partiledardebatt
Datum: 14 oktober 2015 >
Protokoll: 2015/16:13
Datum: 13 januari 2016 >
Protokoll: 2015/16:51
Datum: 15 juni 2016 >
Protokoll: 2015/16:120

Utrikespolitisk debatt
Datum: 24 februari 2016 >
Protokoll: 2015/16:69
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Aktuell debatt i maj 2016 om Vattenfall, brunkolen och klimatet på begäran av Vänsterpartiet. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg på väg till talarstolen och partiledare Jonas Sjöstedt (V) på väg därifrån.

Aktuell debatt i januari 2016 om Sveriges deltagande i
kampen mot Daish. I förgrunden Allan Widman (L), ord
förande i försvarsutskottet.

Utrikespolitisk debatt i februari 2016. Julia Kronlid (SD)
och utrikesminister Margot Wallström (S), till vänster, debatterar bland annat våldsdåd i Mellanöstern.
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Utfrågningar
Riksdagens utskott håller utfrågningar som är öppna för allmänheten. Då svarar experter och företrädare för olika samhällsintressen på frågor från riksdagsledamöterna. Utfrågningarna är oftast ett led i utskottens arbete med att
förbereda beslut och de refereras oftast i betänkandena. De direktsänds via
webb-tv, och man kan även se dem i efterhand på riksdagen.se.
LÄS MER

Öppna utfrågningar i webb-tv >
Öppet samråd i webb-tv >

Öppna utfrågningar
Civilutskottet

Kulturutskottet

Socialutskottet

Familjerätt
26 maj 2016

Förutsättningarna för svensk
film
25 februari 2016

Ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar
9 februari 2016

Näringsutskottet

Trafikutskottet

Piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala
marknaden
28 april 2016

Finansieringsmodeller för transportinfrastruktur
12 april 2016

Näringsutskottet och
skatteutskottet

Inför en proposition om forskning och innovation
3 mars 2016
Lärarbrist i skolan
17 maj 2016

Finansutskottet
Den aktuella penningpolitiken
24 september 2015
Penningpolitiken
12 november 2015
Penningpolitiken
23 februari 2016
Utvärderingen av penningpolitiken 2010–2015
12 maj 2016
Svensk finanspolitik
24 maj 2016
Försvarsutskottet
Den enskildes ansvar i kris eller
krig
8 december 2015
Konstitutionsutskottet
JO:s verksamhet
24 november 2015
Radikalisering och rekrytering
till våldsbejakande extremism i
den digitala miljön
19 januari 2016

Konkurrenskraften hos svenska
multinationella företag efter nya
internationella skatteregler
16 juni 2016
Skatteutskottet
Skatteverkets, Tullverkets och
Kronofogdemyndighetens framtida verksamhet
1 oktober 2015
Skatters betydelse för utveckling
och fattigdomsbekämpning
7 juni 2016

Utbildningsutskottet

Utrikesutskottet
FN:s fredsfrämjande insatser
22 oktober 2015
Skatters betydelse för utveckling
och fattigdomsbekämpning
7 juni 2016
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Konstitutionsutskottets granskningar
Konstitutionsutskottet har som en av sina uppgif
ter att granska regeringens och statsrådens arbete. Ett
led i detta arbete är att hålla utfrågningar i riksdagen.
Dessa utfrågningar kan vara öppna eller slutna.
Utfrågning av Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket, och Ann-Sofie Atterbrand, enhetschef vid
Trafikverket – 7 april 2016
Regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i
driftstöd till flygplatser.
Utfrågning av utrikesminister Margot Wallström
(S) – 7 april 2016
• Regeringens uppgifter kring det brutna samarbets
avtalet med Saudiarabien och ärendets hantering.
• Regeringens överläggning med Utrikesnämnden
med anledning av Frankrikes begäran om hjälp.
• Utrikesministerns uttalanden om Israel och utom
rättsliga avrättningar.
• Utfrågningen om Saudiarabien var delvis sluten och
den om Frankrikes begäran helt sluten.
Utfrågning av före detta migrationsminister Tobias
Billström (M) – 14 april 2016
• Förre statsministern Fredrik Reinfeldt och den förra
regeringens hantering av flyktingmottagandet.
• Nuvarande och föregående regerings hantering av
invandringspolitiken.
Utfrågning av infrastrukturminister Anna Johansson (S) – 18 april 2016
Regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i
driftstöd till flygplatser.

2015/16

Utfrågning av Ann-Catrine Zetterdahl, general
direktör för Sjöfartsverket
Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar.
Utfrågning av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) – 19 april 2016
• Statsminister Stefan Löfvens och regeringens för
beredelse inför och agerande under den uppkom
na flyktingsituationen. Nuvarande och föregående
regerings hantering av invandringspolitiken.
Utfrågning av närings- och innovationsminister
Mikael Damberg (S) – 21 april 2016
Statsrådets uttalande i en tidning.
Utfrågning av försvarsminister Peter Hultqvist (S) –
21 april 2016
Försvarsministerns hantering av frågor kring ett
radarsystem.
Utfrågning av före detta infrastrukturminister
Catharina Elmsäter-Svärd (M) – 26 april 2016
Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar.
Utfrågning av Stefan Löfven, statsminister – 29 april
2016
• Befattningen vice statsminister och uppgiften att
ersätta statsministern.
• Statsminister Stefan Löfvens ansvar för information
om ansvarigt statsråd för EU-politiken.
• Statsminister Stefan Löfvens och regeringens för
beredelse inför och agerande under den uppkomna
flyktingsituationen.
• Nuvarande och föregående regerings hantering av
invandringspolitiken.
LÄS MER

Granskningar i webb-tv >
F OTO : R I K S DAG S F Ö RVA LT N I N G E N

Utfrågning av inrikesminister Anders Ygeman (S)
Samråd med EU-nämnden angående Frontex.
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Konstitutionsutskottet kallar till ett extra sammanträde i augusti 2016. Utskottet ska ta ställning till sanningshalten i larm om
oegentligheter vid Riksrevisionen.
Webb-tv
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Öppen utfrågning i maj 2016 arrangerad av utbildningsutskottet. Bristen på lärare i skolan var temat för
utfrågningen.
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Öppen utfrågning i april 2016 arrangerad av näringsutskottet. Temat var piratkopiering och andra rättighetsintrång på den
digitala marknaden.

Konstitutionsutskottet granskar utrikesminister Margot
Wallström (S) i april 2016. Här i dialog med Mia Sydow Mölleby
(V), bredvid henne Agneta Börjesson (MP). Det brutna avtalet med
Saudiarabien var en fråga på agendan.
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Utskotten förbereder besluten

Arbetsmarknadsutskottet sammanträder. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans
7 platser av 17. Det speglar sammansättningen av ledamöter i kammaren.

Alla ärenden som kommer till riksdagen måste för
beredas i ett utskott innan beslut kan fattas i kamma
ren. Det betyder att en stor del av riksdagsarbetet sker
i utskotten.
Ett utskott kan liknas vid en miniriksdag. Det
innebär att partierna tilldelas platser i utskotten i för
hållande till hur många platser de har i riksdagen. Det
finns 15 utskott som ansvarar för olika ämnesområ
den. Varje utskott har 17 ordinarie medlemmar och
minst lika många suppleanter samt en ordförande och
en vice ordförande. Om den valda ordföranden repre
senterar majoriteten går posten som vice ordförande
till oppositionen, och tvärtom.
Varje utskott har ett eget kansli med tjänstemän
som arbetar partipolitiskt neutralt. Utskotten har ock
så till uppgift att följa forskningen inom sina områden
och att utvärdera beslut.

I EU-nämnden, som är organiserad som ett utskott,
diskuterar riksdagsledamöter Sveriges EU-politik med
regeringen.
LÄS MER

Så arbetar utskotten  >
Utskottens betänkanden  >
Utskottens verksamhetsberättelser  >
Utskotten arbetar med forskning och
framtidsfrågor  >
Utskotten följer upp riksdagens
beslut  >
Beställ riksdagstryck  >

SD
V
MP

KD
C
L

S

M

Fördelningen av platserna i
utskotten.
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Hitta bland besluten
Under varje sökord finns en eller flera länkar till beslut som riksdagen fattade
under 2015/16. Där framgår hela beslutskedjan och man kan följa debatten i
efterhand via webb-tv.
Sökorden nedan är resultatet av en sammanvägning av
• en begreppssamling som har utarbetats inom riks
dagen
• rubrikerna på utgiftsområdena i statsbudgeten
• ord och uttryck i de aktuella betänkandena.

Referenser till länder

Till betänkanden med ett eller flera förslag som har
fått kammarens stöd har ett eller flera sökord kopp
lats. Omvänt gäller att ett sökord kan täcka ett eller
flera förslag. Till betänkanden där alla förslag har fått
avslag har normalt bara ett sökbegrepp kopplats.

I några fall när sökbegrepp är snarlika har begrepp
tagits bort, till exempel orden arbetsmarknad och
arbetsmarknadspolitik där det senare begreppet har
tagits bort.

A
Afghanistan, Natos utbildnings- och rådgivningsinsats
UFöU1 >

För sökbegrepp som refererar till länder anges i vilket
avseende beslutet gällt landet i fråga, till exempel: Irak,
militär utbildningsinsats.
Snarlika sökbegrepp

Arbetsmiljö AU8 >
Arbetsrätt AU7 >
Areella näringar MJU2 >

Aktier FiU14 >

Arktis UU11 >

Aktivitetsersättning SfU1 >, SfU9 >

Assisterad befruktning SoU3 >

Aktivitetsstöd AU2 >

Avfallshantering MJU8 >, MJU22 >

Alarmeringstjänst FöU4 >

Avfallstransporter MJU7 >

Alkoholfrågor SoU8 >

Avlyssning av elektronisk kommunikation JuU2  >, JuU12  >

Allmän handling KrU2 >

Avtalsrätt CU4 >

Allmänna arvsfonden SoU2 >

Avvisning SfU17 >

Alternativ tvistlösning CU4 >

B

Amorteringskrav FiU30 >
Anhöriginvandring SfU15 >, SfU16 >
Anställningsskydd AU5 >, AU11 >
AP-fonderna FiU6 >
Arbetskraftsinvandring SfU15 >
Arbetsliv AU2 >
Arbetslöshetsersättning AU2 >
Arbetsmarknad AU2 >, AU3 >

Bank- och kreditväsen FiU17 >, FiU22 >
Barn- och ungdomskultur KrU4 >
Barnbidrag SfU3 >
Bedömningsstöd UbU4 >
Begravning KU24 >
Beredskap FöU1 >
Beskattning SkU1 >
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Betaltjänster TU6 >

Digitalradio KU6 >

Biodrivmedel MJU5 >, TU9 >

Digitalt lärarlyft UbU14 >

Biologisk mångfald MJU11 >

Diskriminering AU10 >

Bistånd UU2 >, UU7 >

Djurskydd MJU16 >

BNI-avgift FiU5 >

Domstolar JuU1 >

Bolån FiU30 >

Domstolsdatalagen JuU6 >

Bostadsförsörjning CU1 >

Domstolsmål JuU2 >, KU22 >

Bostadstillägg SfU2 >

Domstolsväsendet, personuppgifter JuU6 >

Brandfarliga och explosiva varor FöU11 >

Dopning SoU8 >

Bredbandsnät TU19 >

Dubbelbeskattningsavtal SkU6 >, SkU23 >

Bromma flygplats TU14 >

Dubbelprövningsförbudet SkU4 >

Brottsbekämpande verksamhet JuU33 >

E

Brottsoffer JuU1 >, JuU22 >
Brunei, informationsutbytesavtal SkU3 >
Budgetpolitik FiU20 >
Budgetpropositionen FiU1 >
Buller CU3 >
Byggande CU1 >
Bygglov CU1 >

Effektreserv NU19 >
E-förvaltning FiU25 >
Egenkontroll SoU6 >
Ekonomisk politik FiU1 >, FiU20 >
Ekonomisk trygghet för familjer och barn SfU3 >
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
SfU1 >

Båtar, genomsökning av JuU20 >

Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 >

Bygglovsavgift CU10 >

Ekonomiska föreningar CU10 >

C

Elektromagnetisk kompatibilitet FöU9 >

Cancervård SoU7 >
Cirkulär ekonomi MJU13 >
Civila samhället KrU6 >
Cykeltrafik TU5 >, TU7 >

D
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Elektronisk identifiering TU18 >
Elektronisk kommunikation TU12 >
Elmarknad NU5 >, NU19 >
Elsäkerhet FöU12 >
EMU FiU13 >
Energieffektivisering MJU20 >

Dammar CU13 >

Energiforskning NU3 >

Danstillstånd JuU20 >

Energipolitik NU3 >, NU10 >

Deltidsbrandmän FöU7 >

Energiskatt MJU5 >, SkU26 >

Detaljplan och områdesbestämmelser CU16 >

Ensamkommande barn SoU18 >

Diesel MJU3 >

Enskilda huvudmän UbU19 >
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Etableringsersättning AU1 >

Folkbokföring SkU20 >

EU:s lagstiftningsprocess KU3 >

Fordonsfrågor TU5 >, TU11 >

EU:s partnerskap och förbindelser med AVS-länderna

Forskning UbU1 >, UbU3 >, UbU17 >

UU6 >

EU:s statsstödsregler NU20 >
EU-avgift FiU5 >
EU-direktiv CU4 >, CU6 >, CU11 >, CU12 >, CU20 >,
CU21 >, FiU7 >, FiU14 >, FiU17 >, FiU34 >, FiU36 >,
FöU9 >, FöU11 >, JuU9 >, JuU14 >, JuU28 >, KrU3 >,
KU2 >, MJU3 >, MJU22 >, NU11 >, SkU9 >, SoU10 >,
SoU14 >, TU2 >, TU8 >, TU15 >, TU17 >, UbU6 >
EU-förordningar CU4 >, CU21 >, CU24 >, FiU15 >,
FiU35 >, FiU36 >, MJU4 >, NU18 >, TU5 >, TU12 >,
TU18 >

EU-kommissionen UU4 >
Europakonventionen CU7 >, KU9 >, KU15 >
Europarådet UU13 >
Europeisk grannskapspolitik UU5 >
Europeiska spallationskällan UbU7 >
Europeiska unionen UU10 >
Exekution SkU1 >
Export NU13 >
Exportkontroll UU19 >

F
Familjehem SoU18 >
Fast egendom CU15 >
Fastighetsbeskattning SkU17 >, SkU29 >
Fastighetstaxering SkU14 >
Fiktiv avräkning SkU5 >
Film KrU11 >
Finansförvaltning FiU2 >
Fiske MJU2 >, MJU17 >
Flygplatsavgifter TU2 >
Flyktingmottagande AU1 >, AU4 >, AU6 >, FiU42 >
Flyktingpolitik SfU4 >, SfU14 >
Folkbildning KrU1 >, KrU8 >
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Frankrike, försvarsmateriel FöU15 >
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet UU1 >, UU9 >
Fredsarbete UU9 >
Fredsbevarande styrkor UFöU3 >
Fri- och rättigheter KU15 >
Fridskränkning JuU18 >
Friluftsliv KrU6 >
Fritid och rekreation KrU1 >
Fritidsbåtar TU8 >
Frivårdspåföljder inom EU JuU5 >
Förberedelse till brott JuU7 >, JuU16 >
Förenade Arabemiraten, informationsutbytesavtal
SkU24 >

Företagsbeskattning SkU5 >, SkU17 >, SkU29 >
Företagshälsovård AU8 >
Författningsfrågor KU16 >
Förnybar energi MJU20 >, NU6 >
Förordningar KU26 >
Förskolan UbU11 >
Försvaret FöU1 >, FöU3 >
Försvarsexportmyndigheten KU8 >
Försvarsmaktens förbandsverksamhet FöU1 >
Försvarsmaktens materielförsörjning FöU1 >
Försvarsmaktens personalpolitik FöU8 >
Försvarsmateriel FöU3 >
Försvarsunderrättelseverksamhet FöU2 >, FöU5 >,
FöU10 >

Försäkringar FiU22 >
Försäkringsbolag FiU7 >, SkU8 >
Försäkringskassan SfU1 >
Försök till brott JuU16 >
Försörjningskrav SfU16 >

39 Hitta bland besluten

riksdagens årsbok

Försörjningsstöd SoU12 >

Högskoleutbildning, kvalitetssäkring UbU9 >

Förundersökning JuU11 >

I

Förverkande JuU28 >
Föräldraförsäkring SfU3 >
Föräldrapenning SfU3 >, SfU5 >

G

Identitetskontroller JuU24 >, JuU34 >
Identitetsstölder JuU22 >, JuU29 >
Idrott KrU1 >, KrU6 >
Idrott och hälsa i grundskolan UbU14 >

Gemensam handelspolitik NU8 >

Immaterialrätt JuU10 >, NU22 >

Genetiska resurser MJU21 >

Immunitet och privilegier UbU7 >

Glasögon och kontaktlinser SoU4 >

Informationsteknik TU1 >, TU19 >

Granskning av statsrådens tjänsteutövning KU10 >

Informationsutbyte inom EU, multinationella företags
grupper SkU27 >

Grundskolan UbU12 >
Gruvbrytning NU14 >
Gränsöverskridande handel FiU19 >
Gränsöverskridande hälso- och sjukvård SoU14 >
Guatemala, informationsutbytesavtal SkU11 >

Informationsutbyte inom EU, trafikbrott JuU9 >
Informationsutbyte med USA JuU33 >
Informationsutbyte mellan myndigheter JuU31 >
Informationsutbyte om finansiella konton SkU9 >

Gymnasial lärlingsutbildning UbU13 >

Informationsutbytesavtal SkU2 >, SkU3 >, SkU11 >,
SkU12 >, SkU24 >

Gymnasieskolan UbU13 >

Inkomstbeskattning SkU16 >

H

Inre marknaden NU16 >

Handelspolitik NU9 >

Insättningsgaranti FiU34 >

Handgranater FöU11 >

Integration AU1 >, AU6 >

Havsmiljö MJU1 >

Integritetsskydd FöU5 >

Hedersrelaterade brott JuU18 >

Internationell samverkan UU1 >

Hedersrelaterat våld AU9 >

Internationella organisationer UU1 >

Hissar CU12 >

Internationella skolor UbU5 >

Hovet KU1 >

Internationella valutafonden FiU40 >

Hyresrätt CU14 >

Internationellt bistånd UU2 >

Hållbart företagande NU12 >

Internationellt militärt samarbete FöU14 >

Hälso- och miljöfarliga ämnen MJU18 >

Internationellt utvecklingssamarbete UU2 >

Hälso- och sjukvård SoU1 >, SoU7 >

Interparlamentariska unionen UU16 >

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan SoU11 >

Irak, militär utbildningsinsats UFöU2 >

Högskolan UbU1 >, UbU15 >

It-relaterad brottslighet JuU27 >

Högskolestyrelser UbU20 >
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J
Jakt MJU12 >, MJU19 >
Jordbruk MJU2 >
Justitieombudsmännen KU7 >
Jämställdhet AU1 >, AU9 >
Jämställdhetsbonus SfU5 >
Järnväg TU1 >, TU16 >

K
Kameraövervakning JuU12 >
Kapitalbeskattning SkU17 >, SkU29 >
Kazakstan, partnerskaps- och samarbetsavtal UU20 >
Klimatpolitik MJU20 >, UU8 >
Koldioxidskatt MJU5 >
Kollektivtrafik CU9 >, TU1 >, TU16 >
Kommittéväsen KU29 >
Kommunala frågor FiU26 >
Kommunalekonomisk utjämning FiU3 >
Kommunikationer TU1 >
Konkurrensrättsliga mål JuU10 >
Konst KrU7 >
Konsulärt stöd KU10 >
Konsumentombudsmannen CU23 >
Konsumentpolitik CU1 >
Konsumentskydd CU20 >, CU23 >, CU26 >
Konsumenttvister CU4 >
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Krigsmaterielexport UU19 >
Kriminalvård JuU1 >, JuU21 >
Krisberedskap FöU1 >, FöU7 >, FöU13 >
Krishantering av banker FiU17 >
Kuba, mänskliga rättigheter UU15 >
Kultur KrU1 >, KrU10 >
Kulturarv KrU9 >
Kulturföremål KrU3 >
Kulturskapare KrU7 >
Kunskapskrav, svenska och matematik UbU4 >
Kvarstad CU24 >
Kvotflyktingar SfU16 >

L
Lagar KU26 >
Landsbygd MJU2 >, MJU9 >
Landstingsindelning KU25 >, KU30 >
Livsmedel MJU2 >, MJU15 >
Luftfart TU1 >, TU9 >, TU14 >, TU20 >
Lägenhetsregistret FiU33 >
Läkemedel SoU1 >, SoU15 >
Läkemedelsförmåner SoU1 >, SoU13 >
Lärare UbU8 >
Lärares fortbildning UbU14 >
Lärarutbildning UbU22 >
Lönekartläggning AU10 >

Kontaktförbud JuU4 >

M

Konventioner CU5 >

Mali, fredsbevarande styrkor UFöU3 >

Kooperativ verksamhet CU10 >

Mammografi SoU17 >

Kortbetalning FiU22 >, FiU35 >

Mark CU13 >

Kreditpolitik FiU24 >, FiU41 >

Mark- och miljödomstolar CU8 >, CU16 >

Kreditprövning CU18 >

Marknadsföring CU11 >

Kreditupplysning FiU22 >

Marknadsföringsrättsliga mål JuU10 >

Kremering KU24 >

Marknadsmissbruk FiU36 >
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Matematik UbU12 >, UbU21 >
Medborgarskap SfU10 >, SfU11 >
Meddelarfrihet AU11 >, KU18 >
Medier KrU1 >, KU19 >
Mellanöstern UU12 >
Mervärdesskatt SkU13 >, SkU15 >, SkU19 >
Migration SfU4 >, SfU14 >
Militära övningar utomlands FöU14 >
Miljöbrott MJU8 >
Miljöfarligt avfall MJU7 >
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O
Obligationer FiU32 >
Offentlig handling FiU25 >
Offentlig insyn i multinationella företag CU25 >
Olovlig identitetsanvändning JuU29 >
Områdesskydd MJU6 >
Omskolningsåtgärder AU3 >
Organiserad brottslighet JuU16 >, JuU28 >, JuU31 >
OSSE UU14 >

Miljöfrågor MJU8 >

P

Miljövård MJU1 >

Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet

Mineralpolitik NU14 >

UU17 >

Modersmålsundervisning UbU18 >

Partnerskaps- och samarbetsavtal UU20 >

Multilateralt utvecklingssamarbete UU7 >

Pass JuU25 >

Myndigheter FiU9 >, FiU25 >, KU10 >

Patent NU22 >

Myndigheters lokalisering FiU25 >, NU17 >

Patent- och marknadsdomstolen JuU10 >

Mänskliga rättigheter UU15 >

Patientsäkerhet SoU9 >

Mätinstrument NU11 >

Penningförfalskning JuU14 >

N

Pension SfU2 >
Pensionssystemet SfU6 >

Narkolepsi SoU16 >

Personuppgifter SfU10 >

Narkotika SoU8 >

Plan- och byggnadsfrågor CU1 >, CU3 >

Narkotikabrott JuU15 >

Polisen JuU1 >, JuU20 >

Nationella prov UbU14 >

Post TU1 >, TU6 >

Nationellt skogsprogram MJU10 >

Postförsändelser, kontroll av SkU21 >

Nato, värdlandsstöd UFöU4 >

Posttraumatiskt stressyndrom SoU7 >

Naturvård MJU1 >, MJU6 >

Presstöd KU1 >

Niue, informationsutbytesavtal SkU2 >

Processrätt JuU19 >

Nordafrika UU12 >

Producentansvar MJU7 >

Nordiskt samarbete UU1 >, UU18 >

Proportionalitetsprincipen KU11 >

Näringsliv NU1 >

Psykisk hälsa SoU7 >

Näringspolitik NU1 >, NU12 >, NU15 >

Punktskatter SkU13 >, SkU18 >
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Radio KrU5 >, KU2 >
Radioutrustning TU15 >
Redovisningscentraler för taxitrafik TU4 >
Regeringsformen KU15 >
Regeringskansliet KU1 >
Regional kulturverksamhet KrU1 >
Regional tillväxt NU2 >, NU17 >
Regionalpolitik NU2 >
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Saudiarabien, dubbelbeskattningsavtal SkU23 >
Sekretess KU22 >
Signalspaning FöU5 >, FöU10 >
SJ AB NU4 >
Sjukförsäkring, tidsgränser SfU1 >
Sjukpenning SfU1 >
Sjöfart TU1 >, TU17 >
Sjöfylleri CU2 >
Skadestånd KU15 >

Rehabilitering SfU1 >, SfU13 >

Skatteavtal med främmande land SkU2 >, SkU3 >, SkU6 >,
SkU11 >, SkU12 >, SkU23 >, SkU24 >

Resedokument JuU25 >

Skattebrott SkU4 >

Revision CU21 >

Skatteflykt SkU7 >, SkU27 >, SkU28 >

Rikets styrelse KU1 >

Skatteförfarande SkU20 >

Riksbanken FiU23 >, FiU24 >, FiU40 >, FiU41 >

Skattenämnder SkU14 >

Riksbankens jubileumsfond UbU23 >

Skattetillägg SkU4 >

Riksdagens arbete med EU-frågor KU16 >

Skatteutgifter SkU25 >

Riksdagens nämnder KU28 >

Skatteverket, personuppgifter SkU10 >

Riksdagens skrivelser KU21 >

Skjutfält FöU3 >

Riksdagsförvaltningen KU1 >

Skogsbruk MJU2 >

Riksrevisionen FiU27 >

Skogspolitik MJU10 >

Roamingavgifter TU12 >

Skolan UbU1 >, UbU14 >

Rovdjur MJU12 >

Skolavslutningar UbU14 >

Rumsavlyssning JuU12 >

Skuldsanering CU17 >, CU19 >

Ryssland, mänskliga rättigheter UU15 >

Skydd för geografisk information FöU6 >

Räddningstjänst FöU7 >

Skyddsobjekt FöU6 >

Räntor på statsskulden FiU4 >

Skyddsvärd natur MJU1 >

Rättegång JuU2 >

Smittskyddsläkemedel SoU13 >

Rättsväsendet JuU1 >

Social omsorg SoU1 >

Rösträtt KU13 >

Socialavgifter SfU12 >

S

Socialtjänst SoU6 >

Samhällsekonomi FiU2 >
Samhällsplanering CU1 >
Samordnare KU10 >

SOS Alarm FöU4 >
Spel KrU8 >
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Siun FöU2 >
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Statens va-nämnd CU8 >

Terrorism JuU7 >, JuU13 >, JuU17 >, JuU32 >

Statistik FiU8 >, FiU25 >

Terroristbrott JuU17 >

Statlig assistansersättning SoU1 >

Tidsbegränsad anställning AU5 >

Statlig företagsfinansiering NU23 >

Tillkännagivanden KU21 >

Statlig förvaltning KU17 >

Tioårig grundskola UbU14 >

Statlig skuldförvaltning FiU37 >

Tobaksfrågor SoU8 >

Statlig upplåning FiU37 >

Tobaksprodukter SoU10 >

Statliga företag NU4 >, NU21 >

Trafiksäkerhet TU13 >

Statliga inkomster FiU1 >

Transportbidrag NU2 >

Statliga tillgångar FiU16 >

Transportinfrastruktur TU1 >

Statsbidrag till kommuner FiU3 >

Transportpolitik TU1 >, TU9 >

Statsbidrag till landsting FiU3 >

Transportstyrelsens tillsynsavgifter TU1 >

Statsbudget FiU1 >

Trossamfund KrU1 >, KrU6 >, KU12 >

Statsråds medverkan i KU:s granskning KU10 >

Tryckfrihet KU18 >

Storbritannien och Nordirland, dubbelbeskattningsavtal

Tullfrågor SkU1 >

SkU6 >

Straff JuU14 >, JuU15 >, JuU16 >, JuU18 >
Studiehandledning på modersmål UbU18 >
Studiestöd UbU2 >, UbU10 >

TV KrU5 >, KU2 >
Tvistemål JuU3 >
Tvångsmedel JuU12 >

Stödboende SoU5 >

U

Stöld JuU18 >

Underhållsstöd SfU7 >

Subsidiaritetsprincipen KU5 >, KU11 >

Unga lagöverträdare JuU23 >

Subsidiaritetsprövning CU25 >, CU26 >, JuU26 >, KU27 >,
SkU27 >, SkU28 >

Universitet UbU1 >

Svensk författningssamling KU26 >
Svininfluensan SoU16 >
Säkerhetspolitik UU9 >
Säkerhetsreserv SkU8 >
Säkerhetsrätter i luftfartsobjekt CU5 >
Särskilt stöd till barn och elever UbU19 >

Universitetsforskning UbU1 >
Uppehållstillstånd SfU16 >
Upphandling FiU29 >, FiU39 >
Ursprungsbeteckningar MJU4 >
USA, informationsutbyte med JuU33 >
Utbildning UbU1 >
Utgiftsområden KU23 >

T

Utgiftsramar FiU1 >

Tandvårdsförmåner SoU1 >

Utlänningsdatalag SfU10 >

Taxitrafik TU10 >

Utlänningskontroll JuU13 >
Utmätning CU7 >
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Utnämningsmakten KU10 >

Vägtrafikregister TU3 >

Utrikeshandel NU1 >

Värdepapper FiU14 >, FiU15 >

Utrikesnämnden KU10 >

Växthusgaser MJU20 >

Utsläpp TU17 >

Y

Utsökningsbalken CU22 >

V

Yrkeskvalifikationer UbU6 >
Yrkestrafik TU10 >

Val KU13 >, KU14 >

Yttrandefrihet KU18 >

Val till Europaparlamentet KU27 >

Å

Valfrihet i välfärden FiU26 >
Valhemlighet för synskadades personröster KU14 >
Vanuatu, informationsutbytesavtal SkU12 >
Vapen JuU26 >
Vapenlicens JuU20 >
Varumärken NU18 >
Vattenfall AB NU7 >
Vattenkraftverk CU13 >
Vattenmiljö MJU1 >
Vattenområden CU13 >

Årsredovisning CU6 >
Årsredovisning för staten FiU12 >, FiU28 >
Återfall i brott JuU8 >, JuU30 >
Återvinning MJU13 >

Ä
Ägarlägenheter CU14 >
Ämneslärarexamen UbU22 >
Ändringsbudget FiU11 >, FiU18 >, FiU21 >, FiU42 >

Vattenskotrar TU8 >

Ö

Vattenvård MJU14 >

Östersjöregionen UU1 >

Veteranpolitik FöU8 >

Övervakning av elektronisk kommunikation JuU12 >,

Viltvård MJU19 >
Visselblåsare AU11 >
Vittnesstöd JuU1 >
Vuxenutbildning UbU1 >, UbU16 >
Våld i nära relationer AU9 >
Våldsbejakande extremism KU4 >
Våldsbrott JuU22 >
Vårdnadsbidrag SfU8 >
Vårproposition FiU20 >
Väg TU1 >
Vägtrafik TU11 >

JuU35 >

Övningsfält FöU3 >
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Besluten fördelade på utskott
Här redovisas alla beslut om lagar som riksdagen fattade under 2015/16.
Besluten har ordnats efter det utskott som förberedde beslutet och sedan i den ordning besluten fattades. Precis som i föregående avsnitt leder
länken till en sida där beslutet beskrivs i korthet, där betänkandet finns och
till webb-tv från den debatt som föregick beslutet.
Arbetsmarknadsutskottet
Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1) >
Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2) >
Utbildningsstöd bör kombineras med ordinarie arbetsmarknadsåtgärder (AU3) >
Kommuner kan tvingas ta emot nyanlända (AU4) >
Nya regler för att minska missbruket av tillfälliga anställningar (AU5) >
Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända (AU6) >
Nej till motioner om arbetsrätt (AU7) >
Ny arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet (AU8) >
Regeringens jämställdhetssatsning har granskats (AU9) >
Ändringar i diskrimineringslagen ska främja lika rättigheter och möjligheter (AU10) >
Starkare skydd för visselblåsare (AU11) >

Civilutskottet
Pengar till bostadsbyggande, energieffektivisering och renovering (CU1) >
Nej till motioner om sjöfylleri (CU2) >
Riksdagen vill se åtgärder för att snabba på ärenden som inte kräver bygglov (CU3) >
Ny lag om alternativa tvistlösningar för konsumenter (CU4) >
Enklare att finansiera nya flygplan och helikoptrar (CU5) >
Enklare för mindre företag att redovisa (CU6) >
Ökade möjligheter att överklaga beslut om utmätning (CU7) >
Mark- och miljödomstolarna tar över Va-nämndens uppgifter (CU8) >
Ökade rättigheter för resenärer i kollektivtrafiken (CU9) >
Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras (CU10) >
Tydligare regler om aggressiv marknadsföring (CU11) >
Krav på hissinstallatörer (CU12) >
Mindre vattenkraftverk bör få enklare tillståndsprocesser (CU13) >
Hyresrätter bör kunna ombildas till ägarlägenheter (CU14) >
Nej till motioner om fastighetsrätt (CU15) >
Beslut om detaljplaner ska överklagas direkt till mark- och miljödomstolen (CU16) >
Rapport om samhällets stöd till överskuldsatta (CU17) >
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Ett förbud för företag att bevilja lån ska gälla direkt (CU18) >
Fler svårt skuldsatta ska kunna bli av med sina skulder (CU19) >
Lättare säga upp avtal om vissa semesterboenden (CU20) >
Lagar om revisorer och revision ändras (CU21) >
Fel i utsökningsbalken korrigeras (CU22) >
KO får möjlighet använda hårdare sanktioner (CU23) >
Ändrade regler för kvarstad på bankmedel inom EU (CU24) >
EU-förslag om offentlig insyn i företag strider mot subsidiaritetsprincipen (CU25) >
EU-förslag om samarbete kring konsumentskydd går för långt (CU26) >

Finansutskottet
Ja till riktlinjer och utgiftsramar i budgetpropositionen (FiU1) >
Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2) >
Pengar till kommunerna (FiU3) >
Pengar till statsskuldsräntor (FiU4) >
Pengar till EU-avgift (FiU5) >
Starkt resultat för AP-fonderna under 2014 (FiU6) >
Sverige inför omfattande EU-regler om försäkringsbolag (FiU7) >
Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken (FiU8) >
Riksrevisorernas årliga rapport 2015 (FiU9) >
Finansutskottets sammanställning av statens budget för 2016 (FiU10) >
Ändringar i statens budget för 2015 (FiU11) >
Rapport om tydligheten i årsredovisningen för staten 2014 (FiU12) >
Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union (FiU13) >
Ändrade regler för information om aktier och finansiella instrument (FiU14) >
Svenska regler om värdepapperscentraler anpassas till EU-regler (FiU15) >
Viktigt att statens finanser redovisas tydligt (FiU16) >
Regler om krishantering av banker EU-anpassas (FiU17) >
Ja till extra ändringsbudget (FiU18) >
Riksdagen har granskat EU-kommissionens grönbok om finansiella tjänster (FiU19) >
Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20) >
Ändringar i statens budget för 2016 (FiU21) >
Åtgärder krävs för att höja säkerheten vid kortbetalning (FiU22) >
Riksbankens förvaltning 2015 (FiU23) >
Finansutskottet har granskat Riksbankens penningpolitik (FiU24) >
Statliga myndigheter lokaliseras utanför Stockholms innerstad (FiU25) >
Riksdagen vill ha större valfrihet i välfärden (FiU26) >
Finansutskottet har granskat Riksrevisionens årsredovisning (FiU27) >
Årsredovisning för staten 2015 har granskats (FiU28) >
Tillfälliga beslut vid överprövningar av upphandling ska förtydligas (FiU29) >
Ja till amorteringskrav på nya bolån (FiU30) >
Vissa obligationer ska vara knutna till större säkerhet (FiU32) >
Det ska bli lättare att uppdatera lägenhetsregistret (FiU33) >
Insättningsgarantin ska stärkas (FiU34) >
Ny lag om förmedlingsavgifter vid kortbetalningar (FiU35) >
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En första anpassning till nya EU-regler om marknadsmissbruk (FiU36) >
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning har granskats (FiU37) >
Nej till motionsförslag om offentlig upphandling (FiU39) >
Lån till IMF för krediter till fattiga länder (FiU40) >
Penningpolitiken och Riksbankens oberoende bör ses över (FiU41) >
Ja till ändrade regler för bistånd till vissa utlänningar (FiU42) >

Försvarsutskottet
Pengar till försvaret och samhällets krisberedskap (FöU1) >
Granskning av kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten (FöU2) >
Viktigt att försvaret snabbt kan få tillgång till övnings- och skjutfält (FöU3) >
Brister finns i alarmeringstjänsten men utredning är tillsatt (FöU4) >
Integritetsskyddet vid signalspaning fungerar som tänkt (FöU5) >
Civilas närvaro vid underrättelseoperationer bör ses över (FöU6) >
Regeringen bör undersöka om utbildningen för deltidsbrandmän kan ges på fler orter (FöU7) >
Samlat stöd till veteraner och deras anhöriga (FöU8) >
Regler om elektromagnetisk kompatibilitet anpassas till EU-regler (FöU9) >
Lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ändras (FöU10) >
Riksdagen vill att användningen av explosiva ämnen kartläggs (FöU11) >
En ny elsäkerhetslag införs (FöU12) >
Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete har granskats (FöU13) >
Militära trupper ska kunna skickas för övning utomlands inom ramen för militärt samarbete (FöU14) >
Sverige ska kunna hjälpa Frankrike med försvarsmateriel (FöU15) >

Justitieutskottet
Pengar till rättsväsendet (JuU1) >
Ytterligare steg mot en modernare rättegång (JuU2) >
Färre domare i enklare tvistemål (JuU3) >
Kontaktförbud ska gälla i hela EU (JuU4) >
Vissa straff ska kunna avtjänas i annat EU-land (JuU5) >
Domstolsdatalag ska säkra hantering av personuppgifter (JuU6) >
Regeringen bör snarast lämna förslag om kriminalisering av terrorresor (JuU7) >
Åtgärder ska tas för att minska antal återfall i brott (JuU8) >
Nya regler vid gränsöverskridande fordonsinformation (JuU9) >
Ja till patent- och marknadsdomstolar (JuU10) >
Förundersökningar ska bli mer rättssäkra (JuU11) >
Justitieutskottet har granskat hur hemliga tvångsmedel använts (JuU12) >
Lag om särskild utlänningskontroll användes en gång (JuU13) >
Maxstraffet för förfalskning av pengar höjs (JuU14) >
Skärpta straff för mycket grova narkotikabrott (JuU15) >
Ja till nya straffregler för att förhindra organiserad brottslighet (JuU16) >
Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas (JuU17) >
Tre uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU18) >
Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU19) >
Riksdagen vill ta bort danstillståndet och ge polisen möjlighet att söka igenom båtar (JuU20) >
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Dömda för våldsbrott ska delta i behandlingsprogram (JuU21) >
Regeringen borde ta initiativ till brottsofferportal för id-stölder (JuU22) >
Nej till motioner om unga som begår brott (JuU23) >
Id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg (JuU24) >
Begränsningar i passlagen införs (JuU25) >
EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt (JuU26) >
Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet har granskats (JuU27) >
Större möjligheter förverka hjälpmedel vid brott (JuU28) >
Ny lag ska ge bättre skydd mot identitetsstölder (JuU29) >
Återfall i brott ska leda till nytt straff (JuU30) >
Nya regler för utbyte av information vid samarbete mot organiserad brottslighet (JuU31) >
EU-plan om att bekämpa terrorfinansiering har granskats (JuU32) >
Ja till utökat rättsligt samarbete med USA (JuU33) >
Regeringen bör kunna förlänga krav på Id-kontroller direkt (JuU34) >
Säkerhetspolisen får förlängd rätt att övervaka elektronisk kommunikation (JuU35) >

Konstitutionsutskottet
Pengar till hovet, riksdagen och regeringen (KU1) >
Radio- och tv-lagen ändras (KU2) >
EU:s agenda för bättre lagstiftning (KU3) >
Riksdagen vill se fler åtgärder mot våldsbejakande extremism (KU4) >
KU har följt upp hur riksdagen använde subsidiaritetsprincipen (KU5) >
Riksrevisionens rapport om digitalradio (KU6) >
Rapport om JO:s verksamhet (KU7) >
Offentlighets- och sekretesslagen ändras när Försvarsexportmyndigheten upphör (KU8) >
Nya regler ska göra Europadomstolen effektivare (KU9) >
KU:s granskning av regeringens administrativa arbete (KU10) >
Rapporter om subsidiaritet och proportionalitet har granskats (KU11) >
Nej till motioner om trossamfund (KU12) >
Nej till förslag om rösträtt och valsystem (KU13) >
Synnedsatta bör kunna rösta utan att avslöja sitt personval (KU14) >
Skadestånd till enskild vid rättighetskränkning bör ses över (KU15) >
KU vill att EU-arbetet i riksdagen utreds (KU16) >
Nej till motioner om offentlig förvaltning (KU17) >
Riksdagen vill påskynda lagförslag om privatanställdas rätt till meddelarskydd (KU18) >
Nej till motioner om mediefrågor (KU19) >
KU:s granskning av regeringen (KU20) >
KU har granskat regeringens och riksdagsstyrelsens redogörelser (KU21) >
Regler om offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden ska förtydligas (KU22) >
Fördelningen av ändamål och verksamheter inom utgiftsområden bör ändras (KU23) >
Metallföremål vid kremering ska kunna återvinnas (KU24) >
Befolkningens inställning till ändrad landstingsindelning bör beaktas (KU25) >
Våra lagar och förordningar ska publiceras digitalt (KU26) >
Kritik mot förslag om regler för EU-valet (KU27) >
Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU28) >
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Relativt jämn könsfördelning i kommittéväsendet (KU29) >
Motion om landstingsindelning ska behandlas i utskott (KU30) >

Kulturutskottet
Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1) >
Ändrade regler ska förenkla hantering av allmänna handlingar (KrU2) >
Lagstiftning om återlämnande av kulturföremål EU-anpassas (KrU3) >
Nej till förslag som gäller barn och unga (KrU4) >
Nej till förslag om radio och tv (KrU5) >
Nej till motioner i kulturfrågor (KrU6) >
Nej till motioner om konstarter och kulturskapares villkor (KrU7) >
Nej till motioner om folkbildning och spelfrågor (KrU8) >
Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU9) >
Kulturpolitiken borde ta till vara det positiva sambandet mellan kultur och hälsa (KrU10) >
Viktiga frågor återstår att lösa inom filmpolitiken (KrU11) >

Miljö- och jordbruksutskottet
Pengar till miljö- och naturvård (MJU1) >
Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2) >
Begränsning av mangan i diesel (MJU3) >
Regler om kontroll av ursprungsbeteckningar uppdateras (MJU4) >
Anläggningsbesked krävs vid avdrag för energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel (MJU5) >
Nej till motioner om naturvård och områdesskydd (MJU6) >
Allt återvinningsansvar bör ligga kvar på producenterna (MJU7) >
Felaktig avfallshantering kan oftare leda till straff (MJU8) >
Nej till förslag om landsbygdspolitik (MJU9) >
Det nationella skogsprogrammets inriktning ska fortsätta (MJU10) >
Nej till motioner om biologisk mångfald (MJU11) >
Beslutad rovdjurspolitik bör fullföljas (MJU12) >
Granskning av förslag om cirkulär ekonomi i EU (MJU13) >
Regeringen bör noggrant analysera förslag om åtgärder för god vattenmiljö (MJU14) >
Nej till motioner om livsmedelspolitik (MJU15) >
Nej till motioner om djurskydd (MJU16) >
Överträdelser vid hantering av fisk ska kunna ge sanktionsavgift (MJU17) >
EU:s kemikalielagstiftning gör att miljöbalken behöver ändras (MJU18) >
Viktiga frågor om jakt och vilt bör utredas (MJU19) >
Regeringen bedömer att de svenska klimat- och energimålen till 2020 kommer att uppnås (MJU20) >
Regler om användning av genetiska resurser införs (MJU21) >
Åtgärder för bättre avfallshantering ska läggas till i lagen (MJU22) >
Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall (MJU23) >

Näringsutskottet
Pengar till näringsliv (NU1) >
Pengar till regional tillväxt (NU2) >
Pengar till energiområdet (NU3) >
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Regeringen bör omvärdera prioriteringar om SJ (NU4) >
Nordisk balansavräkning införs på elmarknaden (NU5) >
Högre ambitioner för förnybar el (NU6) >
Energikommissionen bör ta upp Vattenfalls framtida roll (NU7) >
Granskning av förslag om EU:s gemensamma handelsstrategi (NU8) >
Nej till motioner om handelspolitiska frågor (NU9) >
Nej till motioner om energipolitik (NU10) >
Brott mot föreskrifter om mätinstrument ska ge böter (NU11) >
Politik för hållbart företagande (NU12) >
Staten måste hjälpa till att öka exporten (NU13) >
Nej till motioner om mineralpolitik (NU14) >
Nej till motioner om näringspolitik (NU15) >
Granskning av förslag om förbättring av EU:s inre marknad (NU16) >
Regeringen bör pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter (NU17) >
Lagen anpassas till EU-bestämmelser om varumärken, NU18 >
Ja till längre period med effektreserv (NU19) >
Ändrade regler för statsstöd (NU20) >
Näringsutskottet har behandlat regeringens skrivelse om riskhantering i statliga bolag (NU21) >
Ökat rättssäkerhet i patentsystemet (NU22) >
Ja till ny struktur för statliga finansieringsinsatser (NU23) >

Skatteutskottet
Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1) >
Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Niue (SkU2) >
Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Brunei (SkU3) >
Stopp för dubbelprövning vid felaktiga skatteuppgifter (SkU4) >
Regler för fiktiv avräkning ändras (SkU5) >
Nytt skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (SkU6) >
Nya regler ska förhindra skatteflykt (SkU7) >
Nya regler för beskattning av säkerhetsreserv (SkU8) >
Sverige inför standard för informationsutbyte om finansiella konton (SkU9) >
Hantering och utlämning av vissa personuppgifter effektiviseras (SkU10) >
Nytt skatteavtal mellan Sverige och Guatemala (SkU11) >
Nytt skatteavtal mellan Sverige och Vanuatu (SkU12) >
Indirekta skatter ändras (SkU13) >
Skattenämnder inom fastighetstaxering avskaffas (SkU14) >
Undantag från moms för vissa posttjänster (SkU15) >
Nej till motioner om inkomstskatt (SkU16) >
Förslaget om beskattning skickades tillbaka till skatteutskottet (SkU17) >
Nej till motioner om punktskatter (SkU18) >
Nej till motioner om moms (SkU19) >
Nej till motioner om skatteförfarande och folkbokföring (SkU20) >
Mer misstänkt illegal post ska kunna kontrolleras (SkU21) >
Nytt skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien (SkU23) >
Sverige får avtal om informationsutbyte med Förenade Arabemiraten (SkU24) >
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Redovisning av skatteutgifter 2016 (SkU25) >
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet (SkU26) >
EU-förslag om samarbete på skatteområdet strider mot subsidiaritetsprincipen (SkU27) >
EU-förslag om regler mot skatteflykt strider mot subsidiaritetsprincipen (SkU28) >
Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastigheter (SkU29) >

Socialförsäkringsutskottet
Pengar till ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1) >
Pengar till ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2) >
Pengar till ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3) >
Pengar till migration (SfU4) >
En mer jämställd föräldrapenning (SfU5) >
Ändrade uträkningsregler ska göra pensionsnivåerna jämnare (SfU6) >
Nya regler för barns underhåll utanför underhållsstödet (SfU7) >
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas (SfU8) >
Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning (SfU9) >
En utlänningsdatalag införs (SfU10) >
Nej till motioner om svenskt medborgarskap (SfU11) >
Nej till motioner om sociala avgifter (SfU12) >
Socialförsäkringsutskottet positiv till att rehabiliteringsgaranti läggs ner (SfU13) >
Nej till motioner om asylpolitik (SfU14) >
Nej till motioner om anhörig- och arbetskraftsinvandring (SfU15) >
Det kan bli svårare att få uppehållstillstånd i Sverige (SfU16) >
Ja till ändring om avvisning (SfU17) >

Socialutskottet
Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1) >
Allmänna arvsfondens fördelning av medel 2014 (SoU2) >
Ensamstående kvinnor kan få assisterad befruktning (SoU3) >
Barn och unga ska kunna få bidrag för glasögon (SoU4) >
Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga (SoU5) >
Riksdagen vill stärka egenkontrollen i socialtjänsten (SoU6) >
Tre uppmaningar till regeringen om hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU7) >
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (SoU8) >
Riksrevisionens rapport om statens arbete med patientsäkerhet (SoU9) >
Smaksatta cigaretter ska förbjudas (SoU10) >
Regler om vem som utser Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (SoU11) >
Regler om arbetslöshet och ekonomiskt bistånd förtydligas (SoU12) >
Ja till regeringsförslag om ändringar i bland annat smittskyddslagen (SoU13) >
EES ska få mer information (SoU14) >
Lagar om läkemedel för särskilda behov ändras (SoU15) >
Drabbade av narkolepsi ska få ersättning av staten (SoU16) >
Ja till regeringsförslag om gratis screening (SoU17) >
Nej till motioner om ensamkommande barn (SoU18) >
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Trafikutskottet
Pengar till vägar och järnvägar (TU1) >
Lagen om flygplatsavgifter ändras (TU2) >
Personuppgifter från vägtrafikregistret ska kunna nås via e-tjänst (TU3) >
Redovisningscentraler för taxi senareläggs (TU4) >
Lagarna på fordonsområdet anpassas till nya EU-regler (TU5) >
Nej till motioner om postfrågor och betaltjänster (TU6) >
Nej till motioner om cykelfrågor (TU7) >
Ändrade krav på fritidsbåtar och vattenskotrar (TU8) >
Riksdagen vill att användningen av biodrivmedel inom flyget ökar (TU9) >
Nej till motioner om yrkestrafik och taxi (TU10) >
Nej till motioner om fordon och vägtrafik (TU11) >
Lagen om elektronisk kommunikation EU-anpassas (TU12) >
Nej till motioner om trafiksäkerhet (TU13) >
Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats ska fortsätta utvecklas (TU14) >
Ja till ny lag om radioutrustning (TU15) >
Nej till motioner om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (TU16) >
Sanktionssystemet mot olagligt svavelutsläpp bör ses över (TU17) >
Nya regler om elektronisk identifiering (TU18) >
Det ska bli billigare att bygga ut bredbandsnät (TU19) >
Trafikutskottet har granskat EU-förslag om den europeiska luftfarten (TU20) >

Utbildningsutskottet
Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1) >
Pengar till studiestöd (UbU2) >
Lagen om vissa register för forskning fortsätter att gälla (UbU3) >
Skolor måste använda bedömningsstöd i första klass (UbU4) >
Reglerna för internationella skolor i Sverige ändras (UbU5) >
Lättare utöva yrke i annat EU-land (UbU6) >
Avtal med europeisk forskningsanläggning godkänns (UbU7) >
Undantag ska få fler att bli lärare (UbU8) >
Riksdagen vill se uppföljning av nytt kvalitetssystem (UbU9) >
Nej till motioner om studiestöd (UbU10) >
Nej till motioner om förskolan (UbU11) >
Riksdagen vill ha mer matte i högstadiet (UbU12) >
Riksdagen vill förstärka lärlingsutbildningen (UbU13) >
Regeringen bör se över förslag om skolavslutningar, idrott och tioårig grundskola (UbU14) >
Nej till motioner om högskolan (UbU15) >
Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU16) >
Nej till motioner om forskning (UbU17) >
Nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål (UbU18) >
Tydligare regler för tilläggsbeloppet för särskilt stöd till barn och elever (UbU19) >
Lärare och studenter i högskolestyrelser ska kallas ledamöter (UbU20) >
Ja till mer matematik i mellanstadiet (UbU21) >
En ny kompletterande pedagogisk utbildning för forskare ska införas (UbU22) >
Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2015 (UbU23) >
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Utrikesutskottet
Pengar till internationell samverkan (UU1) >
Pengar till bistånd (UU2) >
Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens arbetsprogram för 2016 (UU4) >
EU:s grannskapspolitik ses över (UU5) >
Framtida samarbete mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (UU6) >
Redovisning av bistånd genom internationella organisationer ska förtydligas (UU7) >
Klimathotet är vår tids ödesfråga (UU8) >
Nej till motioner om kvinnor, fred och säkerhet (UU9) >
Utrikesutskottet har granskat skrivelse om verksamheten i EU (UU10) >
Nej till förslag om Arktisområdet (UU11) >
Nej till motioner om Mellanöstern och Nordafrika (UU12) >
Sveriges delegation till Europarådets parlamentariska församling har granskats (UU13) >
Konflikten i Ukraina dominerade arbetet i OSSE under 2015 (UU14) >
Riksdagen har granskat motioner om mänskliga rättigheter (UU15) >
Interparlamentariska unionens arbete har granskats (UU16) >
Redogörelsen om Parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet har behandlats (UU17) >
Nordiskt samarbete har granskats (UU18) >
Exportkontroll av bland annat krigsmaterial har granskats (UU19) >
Avtal om samarbete mellan EU och Kazakstan (UU20) >

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
Fortsatt svenskt deltagande i insats i Afghanistan (UFöU1) >
Militär utbildningsinsats i Irak förlängs (UFöU2) >
Ja till svenskt deltagande i FN-insats i Mali (UFöU3) >
Ja till avtal med Nato om värdlandsstöd (UFöU4) >
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Förkortningar
C

Centerpartiet

EG

Europeiska gemenskapen

L

Liberalerna

ER

Europarådet

KD

Kristdemokraterna

ESV

Ekonomistyrningsverket

M

Moderata samlingspartiet

EU

Europeiska unionen

MP

Miljöpartiet de gröna

JO

S

Socialdemokraterna

Justitieombudsmännen
(Riksdagens ombudsmän)

SD

Sverigedemokraterna

KOM Dokument från EU-kommissionen

V

Vänsterpartiet

NR

AU

arbetsmarknadsutskottet

OSSE Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa

CU

civilutskottet

RB

Riksbanken

FiU

finansutskottet

RFR

rapporter från riksdagen

FöU

försvarsutskottet

RJ

Riksbankens Jubileumsfond

JuU

justitieutskottet

RRS

Riksrevisionens styrelse

KU

konstitutionsutskottet

RS

riksdagsstyrelsen

KrU

kulturutskottet

SOU

Statens offentliga utredningar

MJU

miljö- och jordbruksutskottet

URF

utredningar från Riksdagsförvaltningen

NU

näringsutskottet

SkU

skatteutskottet

SfU

socialförsäkringsutskottet

SoU

socialutskottet

TU

trafikutskottet

UbU

utbildningsutskottet

UU

utrikesutskottet

UFöU sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
EUN

EU-nämnden

EES

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Nordiska rådet
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