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Statsrådsberedningen

Riksmötet 2016/17
Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av
januari 2017 under återstoden av riksmötet.
Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och
i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av
riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren
men före utgången av 2017. För varje proposition anges en tidpunkt för
avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.
Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen tas med i förteckningen.

Statsrådsberedningen
Riksdagsbehandling före sommaren
1.

Skrivelse: Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

17 mars

2.

Skrivelse: Kommittéberättelse  kommittéernas
verksamhet under 2016

21 mars

3.

Skrivelse: Riksdagens skrivelser till regeringen
 åtgärder under 2016

21 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
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Justitiedepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
4.

En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande
av asylsökande m.fl.

24 januari

5.

Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för
explosiva varor

31 januari

6.

Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott

31 januari

7.

Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig
mark- och miljöprocess

7 februari

8.

Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

21 februari

9.

Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen

23 februari

10.

Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott

28 februari

11.

Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

28 februari

12.

Nya regler för europeiska småmål

28 februari

13.

Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser

28 februari

14.

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

28 februari

15.

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och
förenklingar i upphovsrättslagen

28 februari

16.

Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

2 mars

17.

Viktiga meddelanden till allmänheten via telefon

14 mars

18.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om upprättandet av
tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

17 mars

19.

Nya regler för avlägsnande av otillåtna bosättningar

21 mars

20.

Skrivelse: Ett nationellt brottsförebyggande program

21 mars
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21.

Bokföringsbrott i filialer

21 mars

22.

Skärpt ansvar för fartygsvrak

21 mars

23.

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med
andra stater

21 mars

24.

En modern och rättssäker förvaltning  ny förvaltningslag

21 mars

25.

Några frågor om offentlighet och sekretess

21 mars

26.

Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och
kommunplacering av ensamkommande barn

21 mars

27.

Tydligare befogenheter för polisen när beslut om
avvisning eller utvisning verkställs

21 mars

28.

Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

21 mars

29.

Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i
inhämtningslagen

7 april

30.

Utökad samverkan mellan domstolar

11 april

31.

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade
uppehållstillstånd

18 april

32.

Ändringar i varumärkeslagen med anledning av
konsolidering av EU:s varumärkesförordning

20 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
33.

En europeisk utredningsorder

Maj

34.

Skrivelse: Nationell strategi för samhällets informationsoch cybersäkerhet

Maj

35.

Uteslutning av advokater

Juni

36.

Modernare adoptionsregler

Juni

37.

Tidsbegränsad vapenamnesti 2018

Juni
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38.

Genomförande av ICT-direktivet

Juni

39.

Genomförande av säsonganställningsdirektivet

Juni

40.

Utlänningsdatalag II

Juni

41.

Ny järnvägstrafiklag

September

42.

Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad
konflikt till stöd för en terroristorganisation

September

43.

Ett stärkt straffrättsligt skydd för den personliga
integriteten

September

44.

Förändrad lagstiftning avseende kontakt med barn i
sexuellt syfte

September

Utrikesdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
45.

Skrivelse: Strategisk exportkontroll 2016

21 mars

46.

Skrivelse: Nordiskt samarbete 2016

21 mars

47.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA)

6 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
48.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om exportkontrollen
av krigsmateriel

Maj

49.

Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan EU och SADC

Juni

50.

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

Juni

51.

Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Juni

52.

Skrivelse: En samlad nationell strategi för internationell
civil och militär krishantering

Juni
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Försvarsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
53.

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom
försvaret

21 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren


Socialdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
54.

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

24 januari

55.

Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktivet om
mänskliga vävnader och celler

28 februari

56.

Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk tvångsvård och
rättspsykiatrisk vård

28 februari

57.

Ett ändamålsenligt klagomålsystem för hälso- och
sjukvården

14 mars

58.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare

14 mars

59.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

21 mars

60.

Ny funktionshinderspolitik 2017 och framåt

21 mars

61.

Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som
kommer till Sverige med barn

21 mars

62.

Vissa socialförsäkringsfrågor

21 mars

63.

Information, uppföljning och kontroll av det statliga
tandvårdsstödet

4 april

64.

Driftsformer för universitetssjukhus

4 april
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65.

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad
hälso- och sjukvård

4 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
66.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statens styrning
genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

Mars

67.

Vissa läkemedels- och apoteksfrågor

April

68.

Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

April

69.

Lag om försäkringsmedicinska utredningar

Maj

70.

Anpassningar av svensk rätt till förordningen om
kliniska prövningar

Juni

71.

Barnkonventionen blir svensk lag

Juni

72.

Fördelningspolitisk reform  en modernisering av
behovsprövade stöd till särlevande föräldrar

September

73.

Vissa socialförsäkringsfrågor

September

74.

Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

September

75.

Mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige

September

Finansdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
76.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om att hantera ett
komplicerat skattesystem

20 januari

77.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Statens servicecenter

20 januari

78.

Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet
i premiepensionssystemet

24 januari

79.

Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

24 januari

80.

Tullbrottsdatalag

7 februari
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81.

Skattebrottsdatalag

7 februari

82.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om internationella
jämförelser av inkomstskillnader

10 februari

83.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning
om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade
investeringsprodukter för icke-professionella investerare
(Priip-produkter)

14 februari

84.

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

28 februari

85.

Utökat sekretesskydd vid teknisk bearbetning och
lagring av uppgifter

21 mars

86.

Sänkt energiskatt för viss förnybar el för egen
förbrukning

21 mars

87.

Skatteförändringar med anledning av energiöverenskommelsen

21 mars

88.

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism

21 mars

89.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2017

22 mars

90.

2017 års ekonomiska vårproposition

18 april

91.

Vårändringsbudget för 2017

18 april

92.

Skrivelse: Årsredovisning för staten 2016

18 april

93.

Skrivelse: Redovisning av skatteutgifter 2017

18 april

94.

Ny kommunallag

18 april

95.

Nya regler om marknader för finansiella instrument
(MiFID II och MiFIR)

26 april

96.

Explosiva varor  om införsel, smuggling och Tullverkets befogenheter

30 april

97.

Skrivelse: Utvecklingen inom den kommunala sektorn

4 maj
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Riksdagsbehandling efter sommaren
98.

Förlängd övergångsreglering för understödsföreningar

April

99.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om svenska
myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen

April

100. Skrivelse: Redovisning av AP-fondernas verksamhet
t.o.m. 2016

Maj

101. Avgifter till följd av EU-förordningen om referensvärden

Juni

102. Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift
enligt fastighetsmäklarlagen

Juni

103 Beskattning av ideella föreningar och registrerade
trossamfund i vissa fall

Juni

104. Genomförande av betaltjänstdirektivet

September

105. Vissa riksbanksfrågor

September

106. Ytterligare verktyg för makrotillsyn

September

107. Ändringar i automatspelslagen

September

Utbildningsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
108. Studiestartsstöd  ett nytt rekryterande studiestöd

20 mars

109. Skola och arbetsliv

21 mars

110. En skyldighet att erbjuda lovskola

21 mars

111. Stadieindelad timplan för grundskolan och närliggande
frågor

21 mars

112. Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan
efter flytt till annan kommun

20 april
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Riksdagsbehandling efter sommaren
113. En läsa-skriva-räkna-garanti

Juni

114. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning
om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Juni

115. Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Juni

116. En ny organisation för etikprövning av forskning

September

117. Ett digitaliserat provsystem för likvärdig och rättssäker
kunskapsbedömning

September

118. Likvärdig utbildning för vissa elever med funktionsnedsättning

September

119. Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar

September

120. Mottagande av elever i kommunala skolor

September

121. Obligatorisk skola från sex års ålder

September

122. Politisk information i skolan

September

Miljö- och energidepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
123. Utvidgning av Tivedens nationalpark

24 januari

124. Utvidgning av Björnlandets nationalpark

31 januari

125. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statens förorenade
områden

24 februari

126. Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och
sanktioner för insamlingssystem för avfall

7 mars

127. Ett klimatpolitiskt ramverk

14 mars

128. Invasiva främmande arter

21 mars
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129. Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen

21 mars

130. Minskad klimatpåverkan från drivmedel

21 mars

131. Miljöbedömningar

21 mars

132. Genomförande av kärnsäkerhetsdirektivet

21 mars

133. Hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen och ändringar i naturgaslagen

21 mars

134. Ursprungsgarantier för el

21 mars

135. Elcertifikat  kontrollstation 2017

21 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
136. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om förutsättningar
för en säker kraftöverföring

Mars

137. Avgifter för elberedskap

April

138. Effektivare sanktioner mot svavel i drivmedel

Maj

139. Prövningen av vattenverksamheter

Juni

140. Båtar och skrotbåtar

Juni

141. Levande städer

Juni

142. Skrivelse: Strategi för det internationella arbetet med
biologisk mångfald

Juni

143. Genomförande av EU:s strålsäkerhetsdirektiv

September

Näringsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
144. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Teracom och
marknäten  mediepolitik, monopol och krisberedskap

13 januari

145. Nationell livsmedelsstrategi

19 januari
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146. Några körkortsfrågor

19 januari

147. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statliga stöd till
innovation och företagande

29 januari

148. Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller

31 januari

149. Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen
vid tillströmning av asylsökande

28 februari

150. Fler steg för en effektivare plan- och bygglag

28 februari

151. Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder

2 mars

152. Komplettering av barlastvattenlagen

7 mars

153. Prövning av företagskoncentrationer

7 mars

154. Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal
inom försäkringssektorn

21 mars

155. Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar
och jordbruksprodukter

21 mars

156. Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg

21 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
157. Skrivelse: Riksrevisionens granskning av statliga
investeringar i allmänna farleder

April

158. Ändringar i postlagen

Maj

159. Tillsyn över tankstationer för vätgas

Maj

160. Förenkling för sjöfarten

Maj

161. Ändringar i fiskelagen

Maj

162. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav

Maj

163. Skrivelse: Inriktningen för regeringens digitaliseringspolitik Maj
164. Ändringar i livsmedelslagen

Juni
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165. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om näringspolitiken
och dess förvaltning

Juni

166. Vissa begränsningar av rätten att överklaga beslut enligt
plan- och bygglagen

Juni

167. Skrivelse: 2017 års redogörelse för bolag med statligt ägande Juni
168. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om hur statliga bolag
presterar i förhållande till centrala styrparametrar

Juni

Kulturdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
169. Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt
och under ockupation

20 februari

170. Kulturarvspolitik

23 februari

171. Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande
tillgänglighet

21 mars

172. Vissa frågor om kommersiell radio

21 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
173. Skrivelse: Hot och hat mot det demokratiska samtalet

Juni

174. Politik för arkitektur, form och design

September

Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
175. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens 26 januari
användning av förberedande och orienterande utbildning
176. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statens insatser på
arbetsmiljöområdet

3 februari

177. Nya utstationeringsregler

28 februari
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178. Genomförande av sjöfolksdirektivet

21 mars

179. 2014 års protokoll och rekommendation till ILO:s
konvention om tvångsarbete

21 mars

180. Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i
arbets- och samhällslivet

7 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
181. Registerutdrag i arbetslivet

Maj

182. Vissa frågor inom arbetslöshetsförsäkringen

September

