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Innehåll
Riksdagens årsbok ger en tillbakablick på riksdagsåret 2014/15. Nytt för i år är  
att årsboken är 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. Innehållet har därmed getts en lite annan utform-
ning.

Talman Urban Ahlin reflekterar kring sin roll, arbetet i kammaren och det 
parlamentariska läget. Han ger också en inblick i sina internationella engage-
mang.

I Riksdagspartiernas arbetsår får vi följa ledamöternas arbetsår i ett bildgalleri.
I avsnittet om riksdagens internationella arbete ges en inblick i ledamöternas 

engagemang i parlamentariska församlingar, valövervakningar och annat.
EU är i dag en del av riksdagsledamöternas vardag, vilket avsnittet om EU- 

frågorna illustrerar. I avsnitten Särskilda debatter och Öppna utfrågningar finns 
fakta för den som vill fördjupa sig.

I Hitta bland besluten finns alla riksdagens beslut om lagar 2014/15 samlade. 
Där kan den vetgiriga få svar på om det har lagstiftats i en viss fråga. Genom att 
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Efter 20 år som riksdagsledamot för Socialdemokra-
terna valdes jag till posten som talman efter riksdags-
valet 2014. Som ledamot var jag framför allt verksam 
som ordförande och vice ordförande i utrikesutskot-
tet. Riksdagen är demokratins högborg. Att få förtro-
endet att företräda riksdagen som dess talman är för 
mig något mycket fint. 

Mitt första år som talman tog sin början mitt under 
processen med att bilda en ny regering. Det är tal-
mannens uppdrag att ta fram förslag på ny statsminis-
ter. Efter dialog med partierna föreslog jag Stefan Löf-
ven  (S) som riksdagen sedan röstade ja till. Vid riks-
mötets öppnande i slutet av september presenterade 
den nyvalda statsministern sin regering.

Under den parlamentariska hösten inträffade 
många ovanliga och dramatiska händelser. I december 
röstade riksdagsledamöterna i kammaren på den bud-
getmotion som lagts fram av allianspartierna – inte på 
budgetpropositionen, regeringens förslag, som är det 
vanliga. Sverige stod inför en regeringskris. Kort efter 
detta meddelade statministern att extra val skulle utly-
sas våren 2015.

Det parlamentariska läget satte riksdagen i strål-
kastarljuset. Det påverkade även arbetet i riksdagen. 
Riksdagsförvaltningen förberedde sig under hösten 
inför det extra valet och en ombildning av regeringen. 
Såväl ledamöter som tjänstemän arbetade under delvis 
nya förutsättningar under den process som följde när 
kammaren avslog regeringens budgetförslag. Det extra 
valet avblåstes dock efter att regeringspartierna hade 
förhandlat fram decemberöverenskommelsen med 
fyra av oppositionspartierna: M, FP, C och KD. Denna 
överenskommelse har senare upphävts.

Under våren invigdes den nya demokrativerksta-
den. Här får elever i årskurserna 7–9 prova på rollen 
som riksdagsledamot och beslutsfattare i riksdagen. 
Demokrativerkstaden har både utvecklats till sitt inne-
håll och fått nya lokaler. 

En viktig prioritering för mig som talman är att 
bidra till att synliggöra och stärka riksdagens roll och 
ledamöternas arbete. I olika roller kan vi alla bidra till 
det demokratiska bygget. Det är med stolthet jag som 
talman ser tillbaka på riksdagens arbete under riks-
mötet 2014/15.

 Urban Ahlin
 Riksdagens talman

Talmannen summerar riksdagsåret

Talman Urban Ahlin vid podiet i riksdagens kammare. 
Vid hans sida första kammarsekreterare Kathrin Flossing, 
som också är riksdagsdirektör.
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Statsminister Stefan Löfven med ministrar och riksdagens talman Urban Ahlin har samlats för skifteskonselj på slottet med 
kungen och kronprinsessan i början av oktober. Formellt är det då bytet av regering sker. 

De nyvalda talmännen är samlade i september 2014. Tal-
man Urban Ahlin (S) håller i klubban. Från vänster andre 
vice talman Björn Söder (SD), tredje vice talman Esabelle 
Dingizian (MP) och förste vice talman Tobias Billström (M).

Det är talmannens uppdrag att ta fram förslag till statsmi-
nister. Här meddelar talman Urban Ahlin vid en pressträff i 
september att han kommer att föreslå Stefan Löfven (S) till 
ny statsminister. 
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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
Partigruppernas arbete är inte reglerat i lag. Det är det 
egna partiets bestämmelser och praxis som styr arbe-
tet. I praktiken är likheterna stora mellan partigrup-
pernas sätt att arbeta.

Arbetet i partigruppen påverkas mycket av om par-

tiet ingår i regeringen eller finns bland oppositions-
partierna. Riksdagsarbetet påverkas i sin tur mycket 
av om partierna i regeringen har majoritet i riksdagen 
eller inte.

Organisation och arbetsformer
Partigrupperna leds av en styrelse eller ett förtroende-
råd. Miljöpartiet har en samordningsgrupp. Grupple-
darna ansvarar för det löpande arbetet i partigrupper-
na. Riksdagsledamöterna är organiserade i utskott. 

Partigruppen träffas ungefär en gång i veckan. Då 
diskuterar ledamöterna hur politiken ska utformas 
och hur de ska agera i utskotten och i kammaren, leda-

Ledamöterna har samlats i riksdagens kammare för att debattera och besluta om lagförslag och andra ärenden.
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möternas sammanträdessal. Mötena i partigruppen är 
slutna. 

Det ställs höga krav på att ledamöterna ska vara 
tillgängliga. 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 
Miljö partiet regering med Stefan Löfven som stats-
minister. Dessa två partier har tillsammans 138 man-
dat, vilket är mindre än hälften av riksdagens mandat. 
Regeringen 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. 
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Den första partiledardebatten efter valet hölls i oktober 2014. Här ses riksdagsledamot Åsa Lindestam (S) i samspråk 
med den nya kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP).
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Ekonomiskt stöd till partierna 
Partiernas riksorganisationer får statligt parti- och 
kanslistöd, baserat på antalet mandat i riksdagsvalet. 
Bidraget fördelas enligt fasta regler och kan användas 
fritt.  

De partier som ingår i riksdagen får dessutom eko-
nomiskt stöd till politiska sekreterare åt ledamöterna, 
till utrikes resor samt stöd i form av fria lokaler och 
teknisk utrustning i Riksdagshuset. 

Riksdagsledamöternas arvoden

Ledamöterna är inte anställda i riksdagen utan är val-
da för en bestämd tid. Därför kallas deras betalning 
arvode i stället för lön. Riksdagens arvodesnämnd 
höjde beloppet med 1 200 kronor till 61 000 kronor i 
månaden från och med den 1 november 2014. 
LÄS MER

Partistöd >
Arvoden >
Ledamöter och partier >
Arbetet i utskotten och EU-nämnden > 

S M SD MP C V FP KD summa

Allmän verksamhet* 44 980 42 174 15 326 14 544 14 004 12 646 13 931 12 525 170 131

Partistöd 37 330 34 330 8 333 8 333 7 666 6 333 7 666 6 333 116 322

Kanslistöd 7 651 7 844 6 994 6 212 6 338 6 314 6 265 6 192 53 809

Arbetet i riksdagen** 87 268 68 214 40 533 20 670 20 128 19 343 18 085 15 698 289 939

Basstöd 8 141 8 188 6 193 3 125 4 654 4 597 4 483 4 312 43 693

Politiska sekreterare 78 512 59 556 34 045 17 370 15 314 14 591 13 460 11 266 244 113

Utrikes resor 615 470 295 175 160 155 143 120 2 133

* Avser bidragsåret 2014-10-15–2015-10-14

** Avser bidragsåret 2015

Partistöd 2015, tusental kronor

Partigruppsmöte hos Miljöpartiet (övre bilden) och hos 
Centerpartiet.
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http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-partierna/Partistod/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-ledamoterna/Ekonomiska-villkor/Arvoden/
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/
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Partiledare Jimmie Åkesson (SD) menar att Stefan Löfven ärver en 
ansvarslös invandrings- och integrationspolitik.  

Partiledare Annie Lööf (C) uttalar att hon 
kommer att vara aktiv och granskande i sin 
roll som företrädare för oppositionen.
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Första partiledardebatten i oktober. Partiledare Jonas Sjöstedt (V) på väg till talarstolen för att debattera tidsbegrän-
sad anställning, bemanningsbranschen och lex Laval med statsminister Stefan Löfven (S).
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Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) i replikskifte med Sveriges förra miljöminister Lena Ek (C).

Allmänpolitisk debatt i november 2014. Här utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) med partikollegor. Han föresprå-
kar bland annat ett slags garanti för att elever som går ut årskurs 3 ska kunna läsa, skriva och räkna.

Interpellationsdebatt i november 2014. Här debatterar 
utrikesminister Margot Wallström (S) och Amineh Kakaba-
veh (V) brott mot mänskliga rättigheter i östra Kongo.

Statsministerns frågestund i november 2014. Ida 
Drougge  (M) frågar statsminister Stefan Löfven (S) varför inte 
bygget av trafikleden Förbifart Stockholm har återupptagits. 
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Partiledardebatt januari 2015. Pressen konfronterar oppositionspartiernas partiledare.

Gruppledare  
Mattias Karlsson (SD) 
gick in som ersättare 
i debatten när 
partiledaren Jimmie 
Åkesson tog paus 
från sitt uppdrag. 
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Öppet hus i mars 2015. Under frågestunden i kammaren kunde allmänheten ställa frågor till ledamöter från riksdagens 
åtta partier. Här svarar Emma Henriksson (KD).
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Dörrarna stod öppna 
till några av utskottens 
sammanträdesrum. Här 
svarar Daniel Riazat (V), 
ledamot i utbildnings-
utskottet, på frågor från 
en besökare. 
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Avgående ledamöter 
tackas av i juni 2015.  
Här fem av de tio som 
avgick, från vänster  
Gustaf Hoffstedt (M), 
Hillevi Engström (M), 
Christer Engelhardt (S), 
Göran Hägglund (KD)  
och Per Westerberg (M).

Partiledardebatt för tredje gången under riksmötet i juni 2015. Här debatterar Anna Kinberg Batra (M) och Åsa 
Romson (MP) försämringar i tågtrafiken och klimatpåverkan.
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Glimtar ur talmannens dagbok
Talmannen leder riksdagens arbete och ansvarar för 
hur det planeras och sköts. Dessutom är talmannen 
riksdagens främsta representant både i nationella och 
internationella sammanhang. De tre vice talmännen 
medverkar i detta arbete. Talmansämbetet är den hög-
sta post en person kan väljas till i Sverige, i rang efter 
kungen och före statsministern.

Här ges ett axplock av talman Urban Ahlins aktivi-
teter, resor och möten under riksmötet 2014/15. Urban 
Ahlin har varit riksdagens talman sedan september 
2014.
LÄS MER  

Talmannens uppdrag > 
Talmannen aktuellt > 

2014
8 oktober

Österrikes president på besök 
Österrikes president dr Heinz Fischer med delegation 
besökte talman Urban Ahlin i oktober 2014.

10 oktober

Talmannen besökte Ukraina 
Riksdagens talman Urban Ahlin besökte Ukraina i 
oktober. Det var hans första internationella besök i 
rollen som talman. Talmannen träffade det ukrain-
ska parlamentets talman Oleksandr Turtjynov, presi-
dent Petro Porosjenko och premiärminister Arsenij 
Jatsenjuk. Besöket initierades av de nordisk–baltiska 
talmännen inom ramen för det östliga partnerskapet. 
I delegationen ingick även talmän från Polen, Irland, 
Litauen och Danmark.

21 oktober

Norges grundlag firades i riksdagen
År 2014 firade norska stortinget 200-årsjubileet av 
Norges grundlag. Med anledning av detta hölls ett 

seminarium i riksdagen. Riksdagens talman Urban 
Ahlin, stortingets president Olemic Thommessen och 
danska folketingets talman Mogens Lykketoft deltog i 
seminariet och höll var sitt an förande. 

22 oktober

Stortingets president besöker riksdagen
Talman Urban Ahlin tog i oktober emot norska 
stortingets president Olemic Thommessen med dele-
gation. 

23 oktober

Pakistans talman besökte riksdagen
Talmannen Syed Nayyar Hussain Bokhari från den 
pakistanska senaten med delegation besökte riksdagen 
under hösten. Här i riksdagens kammare med talman 
Urban Ahlin. 
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http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Talmannen/Talmannens-uppdrag/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Talmannen/Aktuellt/
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29 oktober

Nordiska rådet höll session i riksdagen
Talman Urban Ahlin träffade för första gången alla 
sina nordiska kolleger i samband med Nordiska rådets 
session i riksdagen. Även Ålands och Färöarnas tal-
män deltog i mötet.

”Jag har sett fram emot att träffa mina nordiska 
kollegor för att diskutera och utveckla det nordiska 
samarbetet och vi har haft ett mycket bra möte. Vi står 
inför flera utmaningar i vårt närområde, inte minst 
demokratiseringsprocessen i Ukraina och klimatför-
ändringarna i Arktis, som vi måste samarbeta kring”, 
sa talman Urban Ahlin.

25 november

Utrikesnämnden sammanträder
Utrikesnämnden sammanträdde på Kungliga slottet 
i slutet av november. Utrikesnämnden består av tal-
mannen och 18 ledamöter, varav 9 är ordinarie och 9 
är suppleanter. Kungen är ordförande i nämnden.

25 november

Talmannen medverkade på kurs för lärare
Den årliga kursen i riksdagskunskap för lärare hölls 
i riksdagen i slutet av november. Kursen vänder sig 
framför allt till lärare i samhällskunskap. Talman 
Urban Ahlin, som är utbildad lärare, medverkade. 
Han berättade om riksdagen och om sin roll som tal-
man.

3 december

Manifestation mot rasism 
Talmannen inledningstalade på fem-i-tolv-rörelsens 
årliga nationella manifestation mot främlingsfientlig-
het och rasism.

3 december

Talmannen kommenterade budget beslutet 
Riksdagen sa ja till allianspartiernas förslag om rikt-
linjer för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna 
och beräkningen av statens inkomster för 2015. Reger-

ingens förslag avvisades alltså. Talman Urban Ahlin 
konstaterade att riksdagen skulle behandla anslagen 
inom respektive utgiftsområde med utgångspunkt 
från allianspartiernas förslag.

9 december

Porträttbyst av Göran Persson avtäcktes
Talman Urban Ahlin avtäckte en porträttbyst av för-
ra statsministern Göran Persson (S) i Riksdagshuset i 
december. Konstnären Kajsa Mattas har gjort porträtt-
bysten som är gjuten i brons.

12 december

Seminarium med Nobels fredspristagare 
Ett seminarium hölls i riksdagen i december med 
den indiska aktivisten Kailash Satyarthi som tilldela-
des Nobels fredspris 2014. Talman Urban Ahlin höll 
inledningsanförandet.
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2015
19 januari

Ceremoni till Raoul Wallenbergs minne
Den svenska diplomaten Raoul Wallenbergs försvin-
nande för 70 år sedan uppmärksammades i en min-
nesceremoni i Budapest i januari. Talman Urban 
Ahlin deltog i ceremonin.

20–21 januari

Talmannen besökte Estland
Talman Urban Ahlin besökte Tallinn för möten med 
Estlands talman Eiki Nestor och president Toomas 
Hendrik Ilves. Under det två dagar långa besöket träf-
fade talmannen även premiärministern, försvarsmi-
nistern samt parlamentariker från den estniska riks-
dagens utrikesutskott, och det svensk-estniska par-
lamentariska nätverket. Frågor som diskuterades var 
parlamentariska förbindelser, östliga partnerskapet, 
utvecklingen i Ukraina samt EU. 

26–27 januari

Förintelsens minnesdag uppmärk-
sammades
Den internationella minnesdagen för Förintelsens 
offer uppmärksammades i två arrangemang, i Prag 
respektive Auschwitz. Talmannen besökte båda. Valet 

av den 27 januari som minnesdag är relaterat till att 
koncentrationslägret Auschwitz befriades samma 
datum 1945. År 2014 var det 70 år sedan det skedde.

”Genom att uppmärksamma minnesdagen ser vi 
till att Förintelsen aldrig glöms bort. Det är vår skyl-
dighet att ge kommande generationer kunskap om det 
fruktansvärda som hände”, sa talmannen i en kom-
mentar.

15 februari

Talmannen kommenterade attentaten  
i Köpenhamn
Med anledning av attentaten i Köpenhamn gjor-
de talman Urban Ahlin ett uttalande: ”Återigen har 
människor dödats i attentat mot yttrandefriheten och 
det demokratiska systemet. Vi måste göra allt för att 
försvara rätten att fritt få uttrycka åsikter. Mina tan-
kar går till de dödas familjer och de skadade.”

22–26 februari

Talmannen besökte västra Balkan
Talman Urban Ahlin besökte Albanien, Kosovo och 
Montenegro tillsammans med en riksdagsdelegation. 
I centrum för samtalen stod utvecklingen i regionen 
och de reformer som krävs inom EU:s integrations-
process.

11 mars

Litauen firade sin självständighet
Under 2015 firade Litauen 25-årsjubileum av sin själv-
ständighet. Talman Urban Ahlin deltog i arrange-
manget.
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14 mars

Raoul Wallenbergs medalj 
finns nu i riksdagen
Raoul Wallenberg hedrades postumt med amerikan-
ska kongressens guldmedalj i juli 2014. Medaljen över-
lämnades året därefter av hans syster Nina Lagergren 
vid en ceremoni i riksdagen. I samband med detta höll 
talmannen ett tal. Medaljen finns nu utställd i riks-
dagen. 

15–17 mars

Nordisk–baltiskt talmansmöte i Ukraina
En talmansdelegation från de nordisk–baltiska länder-
na besökte Kiev och det ukrainska parlamentet Verk-
hovna Rada. Talman Urban Ahlin deltog.

1 april

Talmannen besökte Vietnam
Talman Urban Ahlin ledde en delegation med riks-
dagsledamöter vid Interparlamentariska unionens 
möte i Hanoi. Vid församlingens generaldebatt höll 
Urban Ahlin ett tal om de nya hållbara utvecklings-
målen. Talmannen gjorde också ett officiellt besök i 
Vietnam. Där hölls möten om handel, mänskliga rät-
tigheter, utbildning, hälsa och transport. 

14 april

Nya demokrativerkstaden invigdes
Den nya demokrativerkstaden invigdes i mitten av 
april av talman Urban Ahlin. I Demokrativerkstaden 
får högstadieelever pröva rollen som riksdagsledamot 
och beslutsfattare i riksdagen. Rollspelet har både bytt 
form och flyttat till nya lokaler.

21–23 april

Talmannen besökte Sydkorea
Talman Urban Ahlin och en riksdagsdelegation var 
på officiellt besök i Sydkorea. Här tillsammans med 
talman Chung Ui Hwa. Sveriges talman var också en 
av huvudtalarna vid ett seminarium som arrangera-
des i samarbete mellan Sydkorea och Sverige i slutet av 
april.

22 maj

Göteborgsklass vann EUpplyst
Vinnarna i gymnasietävlingen EUpplyst togs emot 
och fick pris av talman Urban Ahlin i riksdagen. Klass 
S1 ab från Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg vann 
med sitt tal om EU:s arbete för integrering av romer.
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1 juni

Indiens president på besök i riksdagen
Indiens president Shri Pranab Mukherjee med delega-
tion togs emot av talman Urban Ahlin. Det var första 
gången en indisk statschef gjorde ett statsbesök i Sveri-
ge. Under besöket samtalade president Mukherjee med 
talmannen och riksdagsledamöter om bland annat 
det aktiva parlamentariska utbytet mellan Sverige och 
Indien samt ländernas politiska, ekonomiska och kul-
turella förbindelser. 

4 juni

Talmannen tog emot Tanzanias president
Tanzanias president Jakaya Mrisho Kikwete med dele-
gation besökte riksdagen i juni. Talman Urban Ahlin 
stod värd för besöket. 

6 juni

Nationaldagen firades på Skansen
Talman Urban Ahlin hälsade besökarna välkom-
na vid det årliga nationaldagsfirandet på Skansen. På 
programmet stod bland annat högtidstal av kungen, 
utdelning av fanor och musikunderhållning.

13 juni

Kungligt bröllop i Slottskyrkan
Prins Carl Philip och prinsessan Sofia vigdes i Slotts-
kyrkan i juni. Talman Urban Ahlin fanns med bland 
gästerna.

15 juni

Colombias president besökte talmannen
Colombias president Juan Manuel Santos besökte riks-
dagen i mitten av juni. Syftet med besöket var att stär-
ka Sveriges och Colombias kontakter på politisk nivå. 
Sverige stöder Colombia bland annat i arbetet med 
fred och säkerhet, mänskliga rättigheter samt demo-
kratisk samhällsstyrning.

17 juni

Talmannen tackade av tidigare ledamöter 
och talman
Talman Urban Ahlin höll ett tal i kammaren inför 
sommaren. Han tackade också av riksdagens förra tal-
man Per Westerberg (M) och de ledamöter som hade 
lämnat sina uppdrag under riksdagsåret. 
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17 juni

Talmannen bevittnade prinsessparets son
Statsminister Stefan Löfven (S) och talman Urban  
Ahlin bevittnade prinsessan Madeleines och herr 
Christopher O’Neills nyfödda son den 17 juni tillsam-
mans med riksmarskalk Svante Lindqvist och statsfru 
Kirstine von Blixen-Finecke. Efter det hölls en konselj 
där kungen informerade om att prinsen skulle döpas 
till Nicolas.

20–21 augusti

Talmännen från Norden och Baltikum 
träffades i riksdagen
Talman Urban Ahlin tog emot talmän från de nordis-
ka och baltiska länderna i riksdagen i augusti. Krisen 
i Ukraina och vilket stöd de nordisk-baltiska länderna 
kan bidra med var en fråga som diskuterades.

25 augusti

Jordaniens premiärminister på besök
Jordaniens premiärminister Abdullah Ensour besökte 
talman Urban Ahlin i slutet av augusti.

31 augusti–2 september

Utvecklingsmål i fokus på talmansmöte
Talman Urban Ahlin med delegation deltog i Interpar-
lamentariska unionens fjärde globala talmansmöte i 
New York.

6–9 september

Riksdagsdelegation besökte Japan 
Talmannen, andre vice talmannen, gruppledare från 
sju riksdagspartier samt riksdagsdirektören besök-
te Japan i september. Under besöket mötte delegatio-
nen bland andra talmännen i det japanska parlamen-
tets två kamrar, Masaaki Yamazaki (bilden) och Tada-
mori Oshima.

Talmannen mötte även premiärminister Shinzo 
Abe. Diskussionerna berörde frågor som en lagänd-
ring i parlamentet om en ny säkerhets- och försvars-
politik, Japans ekonomiska situation och kvinnors 
möjligheter att förvärvsarbeta i Japan.

14 september

Europaparlamentets talman Martin Schulz 
på besök
Talman Urban Ahlin tog emot besök av Europaparla-
mentets talman Martin Schulz. Talmännen samtalade 
om migrations- och integrationsfrågor med fokus på 
den pågående flyktingkrisen. Relationen mellan Euro-
paparlamentet och de nationella parlamenten diskute-
rades också.
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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 om statsbudgeten 
är det regeringen som ansvarar för att den genomförs. 
Regeringen hade 349 statliga myndigheter till sin hjälp 
den 1  januari 2015, 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 2015.

Riksdagens anslag 2015

Anslag Miljoner kronor

Riksdagens ledamöter och partier m.m. 851,9

Riksdagens förvaltningsanslag 705,6

Riksdagens fastighetsanslag 90,0

Summa 1 647,5

Tilldelade medel enligt anslagsdirektiv, exklusive anslags- 
sparande från 2014.

Källa: Riksdagsförvaltningen, ekonomienheten.

Budgetbeslutet – en viktig uppgift
Finansminister Magdalena Andersson (S) på väg till riksdagen med regeringens ekonomiska proposition i oktober 2014.
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Källor: Budgetpropositionen för 2015, gemensam partimotion 2014/15:3002 (M, C, FP, KD) och partimotion 2014/15:3003 (SD).

Avvikelser från regeringens förslag

Utgiftsområden
Regeringens 

förslag M, C, FP, KD SD

1 Rikets styrelse 12 413 −215 −415

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 4 590 +10 +500

3 Skatt, tull och exekution 10 581 −7 +224

4 Rättsväsendet 40 758 ±0 +2 648

5 Internationell samverkan 1 899 +20 +10

6 Försvar och samhällets krisberedskap 48 589 −137 +2 000

7 Internationellt bistånd 30 009 −500 −5 897

8 Migration 17 433 ±0 −7 171

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 64 441 −2 543 +3 187

10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 101 016 −542 +2 889

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38 166 −151 +299

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 83 909 −784 +838

13 Integration och jämställdhet 16 807 −60 −3 956

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 71 846 −4 063 +722

15 Studiestöd 21 177 −875 +288

16 Utbildning och universitetsforskning 64 153 −517 +1 240

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 13 151 −366 +402

18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1 509 −301 ±0

19 Regional tillväxt 2 701 ±0 +20

20 Allmän miljö- och naturvård 6 881 −1 533 −476

21 Energi 2 496 −26 −85

22 Kommunikationer 50 078 −1 207 +370

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 15 787 −131 +1 335

24 Näringsliv 5 366 −57 −122

25 Allmänna bidrag till kommuner 94 491 −3 162 +3 227

26 Statsskuldsräntor m.m. 20 526 ±0 ±0

27 Avgiften till Europeiska unionen 40 126 ±0 ±0

Summa utgiftsområden 890 900 −17 148 +2 078

LÄS MER

Riksdagens arbete med budgeten 2015 >
Regeringens budgetproposition för 2015 >
Utskotten följer upp riksdagens beslut >

Regeringens och oppositionspartiernas förslag till utgiftsramar för 2015. Miljoner kronor

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Aktuellt/Hostens-arbete-med-statens-budget-ar-fardigt/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2014/10/prop.-2014151/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/Utskotten-foljer-upp-riksdagens-beslut/


21 riksdagens årsbok 2014/15Beslut i riksdagsstyrelsen

Beslut i riksdagsstyrelsen
Riksdagens arbete leds av talmannen. En särskild sty-
relse, riksdagsstyrelsen, överlägger om planeringen av 
arbetet och leder riksdagens förvaltning. 

Riksdagsstyrelsen lägger också fram förslag till 
riksdagen om ändringar i riksdagsordningen och i hur 
riksdagsarbetet ska skötas. 

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. 

Nedan återges några frågor som riksdagsstyrelsen 
fattade beslut om 2014/15.

Strategisk plan 2015–2018
Riksdagsförvaltningen ska följa en strategisk plan för 
2015–2018, enligt beslut i Riksdagsstyrelsen. Några 
delmål är att förvaltningen ska
• skapa driftsäkra och användarvänliga it-system som

stöder den parlamentariska processen
• ge ledamöterna professionell och samlad servi-

ce som finns lätt tillgänglig i ett servicecenter och i
digitala kanaler

• utveckla den digitala kommunikationen om riksda-
gen och riksdagens arbete och beslut

• införa ett sätt att arbeta systematiskt med ständiga
förbättringar.

Beslutet om planen fattades i mars 2014, och vid peri-
odens slut 2018 ska förvaltningen utvärdera om målen 
har nåtts.

Jämställdhetsprogram för ledamöter
Riksdagsstyrelsen har beslutat om att fastställa ett 
handlingsprogram för jämställdhet i riksdagen för val-
perioden 2014–2018. Skillnader i manliga och kvinnliga 
riksdagsledamöters förutsättningar att utöva sitt upp-
drag ska belysas. Förslag till åtgärder och aktiviteter för 
att utjämna eventuella olikheter ska också lämnas. 

Handlingsprogrammet ska genomföras av en 
arbetsgrupp under ledning av tredje vice talman Esa-
belle Dingizian (MP) och med representanter från 
samtliga riksdagspartier. Arbetsgruppen rapporterar 
regelbundet om sitt arbete till riksdagsstyrelsen som 
fattar beslut om förslaget. 

Beslutet togs i april 2014, och efter valperiodens slut 
2018 ska arbetet följas upp och utvärderas.
LÄS MER: Riksdagsstyrelsen >

Riksdagsstyrelsen samman-
träder i snitt åtta gånger per 
år. Riksdagens talman Urban 
Ahlin är ordförande. Tio leda-
möter deltar, ordinarie och 
ersättare, samt förvaltningens 
chef riksdagsdirektör Kathrin 
Flossing (längst till höger). 
Bilden togs i oktober 2014.
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EU – en del i vardagen
Riksdagen arbetar med EU-frågor genom hela beslutskedjan – från att gran-
ska lagförslag till att ge Sveriges regering mandat att agera i EU:s ministerråd. 

Alla utskott granskar i ett tidigt skede EU-kommis-
sionens förslag till åtgärder och ny politik. Utskotten 
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-
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. 

En representant i Bryssel 
Riksdagen har en tjänsteman placerad i Bryssel. 
Representanten ska följa aktuell EU-politik och hål-
la riksdagen informerad om det som händer inom oli-

Interpellationsdebatt i november 2014. Utrikesminister Margot Wallström (S) debatterar sätt att värna 
mänskliga rättigheter inom EU med Maria Weimer (FP).
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ka politikområden som är av vikt för riksdagens 
EU-arbete. Representanten är en direkt länk till 
EU:s institutioner. 

Bland uppgifterna ingår också att informe-
ra i EU om riksdagens EU-arbete. För att hålla sig 
uppdaterad tjänstgör representanten med jämna 
mellanrum på hemmaplan.

Antalet subsidiaritetsprövningar i riksdagen  
2010/11– 2014/15

Riksmöte Total 
därav med  

motiverat yttrande 

2010/11 121 5 

2011/12 154 21 

2012/13 121 19 

2013/14 97 5 

2014/15* 22 1

Totalt 515 51

* Minskningen av antalet prövningar har att göra med att antalet lagförslag 
har minskat sedan en ny EU-kommission tillträdde hösten 2014.

EU-nämnden kan avvisa regeringens förslag

Regeringen samrådde med EU-nämnden vid 48 sam-
manträden under 2014/15. Vid 3 tillfällen fanns en 
majoritet i EU-nämnden riktad mot den ståndpunkt 
som regeringen avsåg att föra fram i ministerrådet. Det 
gällde följande områden:
• Erkännande av Palestina i samband med fredsproces-
sen i Mellanöstern MEPP/GAZA där M, SD, C, FP och 
KD var helt eller delvis emot regeringens ståndpunkt.  
Uppteckning 2014/15:4 >
• Europeiska rådet den 23–24 oktober 2014 där M, SD, 
C, V, FP och KD var helt eller delvis emot regeringens 
ståndpunkt. Uppteckning 2014/15:5 >
• Förslag om bland annat jämnare könsfördelning 
bland vissa styrelseledamöter i börsnoterade företag där 
M, SD, C, V, FP och KD var helt eller delvis emot reger-
ingens ståndpunkt. Uppteckning 2014/15:16 >  
Så arbetar EU-nämnden > 
Sammanträdeshandlingar >

Öppet samråd i EU-nämnden. Statsminister Stefan Löfven (S) samråder med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska 
rådet i slutet av oktober. 
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http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-17-oktober-2014_H20A4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Onsdagen-den-22-oktober-2014_H20A5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/EU-namndens-stenografiska-uppteckningar/Fredagen-den-5-december-2014_H20A16/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-EU-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/EU-namnden/Dokument/
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Globala frågor såsom klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, demokrati, 
fred och mänskliga rättigheter kräver ett internationellt utbyte. Riksdagen 
och ledamöterna är starkt engagerade i detta arbete.

Riksdagsledamöter arbetar internationellt för demo-
krati, fred och mänskliga rättigheter. De tar emot 
utländska parlamentariker i riksdagen, övervakar val 
i andra länder och samarbetar med andra parlament. 
Talmannen tar också emot utländska besökare och 
leder delegationer vid utlandsresor, se avsnittet Glim-
tar ur talmannens dagbok.

Många utländska besökare
Riksdagen tar varje år emot ett sjuttiotal utländska 
besöksgrupper från ett fyrtiotal länder. Gästerna kan 
exempelvis vara utländska talmän, parlamentariker 
eller tjänstemän som vill diskutera gemensamma frå-
gor. Riksdagsledamöterna deltar också i internationel-

la konferenser och studieresor för att få inblick i andra 
länders samhällsförhållanden.

Samarbete för demokrati och utveckling
Riksdagen har sedan 1990-talet verkat för demokrati 
i olika länder. Vid seminarier och studiebesök träffar 
ledamöter och tjänstemän från riksdagen sina kolle-
gor från andra parlament som håller på att byggas upp 
eller förändras. 

Under 2013–2014 samarbetade riksdagen med 
Georgiens parlament. Studiebesök arrangerades i både 
Stockholm och Tbilisi med seminarier på teman som 
plenum, utskott, partigrupp och valkrets. Andra frå-
gor som togs upp var parlamentets kontrollmakt, 

Riksdagens internationella arbete

Migration och terrorism var frågor som riksdagens IPU-delegation diskuterade vid vårförsamlingen i Hanoi, Vietnam. 
Delegationen medverkade även i ett projekt om trafiksäkerhet vid besöket.
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EU-medlemskap och relationen mellan olika förvalt-
ningsnivåer. Från riksdagen deltog ledamöter från 
samtliga partier. 

Varje år deltar riksdagsledamöter i den svenska 
delegationen till FN:s generalförsamling i New York. 
Syftet är att ledamöterna ska lära sig mer om det inter-
nationella arbetet på global nivå. Under den 69:e gene-
ralförsamlingen hösten 2014 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.

Riksdagsledamöter som är särskilt intresserade 
av ett visst land eller en viss region kan bilda en vän-
skapsförening eller ett nätverk för det landet. I riksda-
gen finns ett femtiotal sådana föreningar. Syftet med 
dem är att sprida kunskap om länderna genom exem-
pelvis seminarier och föredrag.

Valobservatörer på plats vid val 
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 kontrollera att valla-
gen följs. Organisationen för säkerhet och samarbete i 
Europa (OSSE) och Europarådet skickar ut valobser-
vatörer.

Svenska ledamöter har under 2014/15 deltagit som 
valobservatörer i Bosnien-Hercegovina, Ukraina, 
Moldavien, Tadzjikistan, Storbritannien och Turkiet 
samt vid mellanårsvalet i USA. 
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

Utvecklingen i Ukraina har varit i fokus i flera debat-
ter. Beslutet som infördes 2014 om sanktioner mot den 
ryska delegationen förlängdes. 

Flyktingkrisen och kampen mot terrorism har ock-
så stått högt på dagordningen. Ordförande Jonas Gun-
narsson (S) utsågs till församlingens talesperson för 
hbt-frågor. Två ledamöter presenterade sina rapporter 
om åtgärder mot nynazism respektive om Europakon-
ventionens status i EU. 

Under året utsågs en ledamot till rapportör för den 
humanitära krisen i Gaza och en ledamot till medrap-
portör för den fortgående granskningen av Georgien. 
Församlingen har ett tydligt mandat att granska hur 
medlemsländerna uppfyller sina åtaganden som med-
lemmar i Europarådet.  
LÄS MER Europarådsdelegationen >

Kent Härstedt (S) möter pressen i Kiev i oktober 2014 
med Doris Barnett vid sin sida. Båda var på plats vid valet i 
Ukraina för att på olika nivåer koordinera valobservatörer 
i egenskap av svensk respektive tysk representant för 
OSSE.
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Besluten fördelade på utskott

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/Valobservationer/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/Europaradets-svenska-delegation/
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Interparlamentariska unionen (IPU)

För de 167 nationella parlament som är medlemmar i 
IPU har FN:s nya utvecklingsmål migration och terro-
rism varit huvudteman under riksmötet. Bland annat 
debatterade riksdagens IPU-delegation dessa frågor 
vid vårförsamlingen i Hanoi, Vietnam. Delegationen 
leddes av riksdagens talman Urban Ahlin.

IPU:s höstförsamling 2014 ägde rum i Genève, 
Schweiz. Där fördes debatter om cyberterrorism som 
ett hot mot fred och global säkerhet, främjande av 
parlamentariska åtgärder för vattenförsörjning samt 
internationell lagstiftning i relation till suveränitet och 
mänskliga rättigheter. Jämställdhet mellan könen och 
stopp för våld mot kvinnor runt om i världen är andra 
teman som IPU har arbetat med.

Riksdagens IPU-delegation deltog i den årliga par-
lamentariska utfrågningen vid FN i New York i slutet 
av 2014. De nya utvecklingsmålen stod i fokus och det 
var även temat för IPU:s fjärde globala talmansmöte i 
New York hösten 2015. 

IPU-delegationen har anordnat en rad seminarier 
i riksdagen under riksmötet. Ett tema var den globala 
narkotikaproblematiken och hur Sverige kan verka för 
ett bättre samarbete om narkotika nationellt och glo-
balt. IPU-delegationen anordnade även ett välbesökt 
seminarium om kvinnligt ledarskap, i samarbete med 
UN Women nationell kommitté Sverige. 
LÄS MER IPU-delegationen >

Nato

Sverige är associerad medlem i Natos parlamentaris-
ka församling. Fokus för arbetet inom församlingen 
har under perioden legat på den fortsatta utvecklingen 
i det östra och södra grannskapet. Krisen i Ukraina, 
situationen i Mellanöstern och Nordafrika samt den 
ökande spänningen i förhållandet till Ryssland har 
präglat debatterna. Frågan om försvarsbudgetarnas 
utveckling har fortsatt att vara en huvudfråga. Under 
2015 har församlingen uppmärksammat 60-årsjubile-
et av instiftandet.
LÄS MER Nato-delegationen > 

Nordiska rådet

Sverige hade ordförandeskapet i Nordiska rådet 2014, 
och den årliga sessionen hölls i Stockholm under hös-
ten. Sessionen är huvudmötet för parlamentariker och 
regeringsmedlemmar. Där debatterades samarbete 
mellan de nordiska länderna på områden som utbild-
ning, integration och arbetsmarknad. Några huvud-
frågor på ordförandelandet Sveriges agenda var Nor-
den i Europa, den nordiska arbetsmarknaden, hållbar 
utvinning av naturresurser och 200 år av nordisk fred. 

Terrorangreppen i Köpenhamn och hotet mot det 
öppna samhället diskuterades vid Nordiska rådets 
temasession i Köpenhamn våren 2015. På agendan 
stod också ett gemensamt möte om situationen i Ryss-
land och Ukraina samt Nordens förändrade relation 
till Ryssland, mot bakgrund av utvecklingen i närom-
rådet. 

Nordiska rådets tredje rundabordssamtal om det 
nordiska försvarssamarbetet anordnades i Stockholm 
hösten 2015. Där diskuterades försvarssamarbete och 
möjliga vägar till ett säkrare och tryggare Norden 

Nordiska rådets ordförande Hans Wallmark (M) avslutar 
församlingens session i Riksdagshuset i Stockholm hösten 2014.
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http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/IPU-delegationen/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/Natos-parlamentariska-forsamling/
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samt en förstärkning av den parlamentariska dimensi-
onen. Ordförande Hans Wallmark (M) lyfte de säker-
hetsutmaningar som länderna i Östersjöområdet står 
inför och att läget har försämrats.
LÄS MER Nordiska rådets delegation >

Organisationen för säkerhet och samarbete  
i Europa (OSSE)

Krisen i Ukraina har fortsatt prägla diskussionerna 
inom organisationen under riksmötet. Andra fråge-
ställningar som har berörts är kampen mot terrorism, 
migranters och flyktingars rättigheter, kopplingen 
mellan klimatförändringar och säkerhet samt de frus-
na konflikterna i regionen. 

År 2015 är det 40 år sedan OSSE bildades. Det 
skedde i samband med att Helsingforsavtalet under-
tecknades. Jubileet har uppmärksammats med en serie 
seminarier om OSSE:s framtid i Moskva, Washington 
och Stockholm. En slutrapport presenterades vid ses-
sionen i Helsingfors sommaren 2015. Till rapportör i 

det politiska utskottet valdes Margareta Cederfelt  (M). 
Därmed har Sverige två representanter i organisatio-
nens exekutiva organ där Kent Härstedt (S) tidigare 
valts in som vice president. 
LÄS MER OSSE-delegationen >

Unionen för Medelhavsområdet (PA-UfM)

Arbetet i församlingen har präglats av att demokrati-
seringsarbetet går långsamt och av de konflikter som 
pågår i Medelhavsregionen. Flyktingkrisen har stått i 
fokus. Vid den årliga församlingssessionen var mig-
ration temat för talmanssessionen. Förste vice talman 
Tobias Billström deltog. 

Den svenska delegationen har deltagit i de olika 
fackutskotten och möten som ägt rum. Under våren 
gjorde delegationen en studieresa till EU-parlamen-
tet och EU:s institutioner i Bryssel. Ett seminarium 
arrangerades i riksdagen på temat integration i Medel-
havsregionen.
LÄS MER PA-UfM >

Svenska ledamöter deltar i Unionen för medelhavets församlingssession i Lissabon våren 2015. Från vänster ordförande  
Olle Thorell (S) samt ledamöterna Kalle Olsson (S) och Amir Adan (M).
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http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/Nordiska-radets-svenska-delegation/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/OSSE-delegationen/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Internationellt-arbete/PA-UfM-fore-detta-EMPA/
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Av de nästan 598 timmar som kammaren sammanträdde under 
2014/15 ägnades 261 timmar åt debatter och beslut om lagförslag. 
Ungefär lika lång tid ägnades åt frågor till regeringen. De 269 lagförsla-
gen har kopplats till sökord i det sista avsnittet, Hitta bland besluten. 

Tabellen över antalet interpellationer 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 269

Reservationer 1 118

Propositioner och skrivelser 144

Motioner* 3 036

Framställningar och redogörelser 24

Interpellationer 765

Skriftliga frågor 788

* Därav 74 gemensamma partimotioner.

Siffror om kammarens arbete
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Antal interpellationer och skriftliga frågor per ledamot 2014/15

Interpellationer Skriftliga frågor

C FP KD MP M S V SD

Antal interpellationer och skriftliga frågor  
per ledamot 2014/15

Övrigt 12 timmar

Särskilda 
debatter
52 timmar

Frågor till 
regeringen
273 timmar

Debatter och beslut 
om utskottsförslag
varav 8 timmar votering
261 timmar

Arbetet i kammaren 2014/15
Total plenitid 598 timmar

Arbetet i kammaren 2014/15

Siffror om kammarens arbete
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Nästan hälften av alla debatter i kammaren gäller ärenden som riks-
dagen ska besluta om, så kallade ärendedebatter. Men det ordnas också 
debatter där inga beslut fattas, exempelvis i aktuella frågor som säker-
hetspolitiken. Alla debatter direktsänds via webb-tv, och man kan se dem 
i efterhand på riksdagen.se. Nedan ges en sammanställning av särskilda 
debatter under 2014/15

LÄS MER Debatter i webb-tv >

Aktuella debatter
Valfrihet och vinst i välfärden
Datum: 5 november 2014
Protokoll: 2014/15:16

Det säkerhetspolitiska läget i närområdet
Datum: 22 januari 2015
Protokoll 2014/15:50 

Företagsklimatet för forskningsintensiva företag
Datum: 27 mars 2015
Protokoll: 2014/15:80

Tillgång till statlig service i hela landet
Datum: 14 april 2015
Protokoll: 2014/15:85

Allmänpolitiska debatter
Datum: 11 november 2014
Protokoll: 2014/15:19

Datum: 12 november 2014
Protokoll: 2014/15:20

Budgetdebatter
2015 års ekonomiska vårproposition 
Proposition: 2014/15:100
Datum: 15 april 2015
Protokoll: 2014/15:86

Förslag till statsbudget för 2015
Proposition: 2014/15:1
Datum: 23 oktober 2014
Protokoll: 2014/15:13

Partiledardebatter
Datum: 8 oktober 2014
Protokoll: 2014/15:8 

Datum: 14 januari 2014
Protokoll: 2014/15:45

Datum: 10 juni 2014
Protokoll: 2014/15:113

Utrikespolitisk debatt
Datum: 11 februari 2015
Protokoll: 2014/15:58

Särskilda debatter

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Ovriga-debatter/
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Utrikespolitisk debatt i februari. Den diplomatiska kåren följde koncentrerat debatten från åhörarläktaren.
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Allmänpolitisk debatt i november 2014. Désirée Pethrus (KD), 
ledamot i arbetsmarknadsutskottet, konfronterar arbetsmarknads-
minister Ylva Johansson (S) om läget på arbetsmarknaden.

Aktuell debatt i november 2014 om valfrihet och 
vinst i välfärden. Oppositionspartiet Moderaterna 
hade begärt debatten och Jabar Amin företrädde 
Miljöpartiet. 
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Riksdagens utskott håller utfrågningar som är öppna för allmänheten. Då 
svarar experter och företrädare för olika samhällsintressen på frågor från 
riksdagsledamöterna. Utfrågningarna är vanligen ett led i utskottens arbete 
med att förbereda beslut och refereras oftast i betänkandena. De direktsänds 
via webb-tv, och man kan se dem i efterhand på riksdagen.se. För EU-nämn-
den och konstitutionsutskottet gäller särskilda förutsättningar.
LÄS MER 

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

EU-nämnden

Öppet samråd i EU-nämnden med statsminister 
Stefan Löfven (S)
Datum:
24 juni 2015
22 april 2015
18 mars 2015
11 februari 2015
17 december 2014
22 oktober 2014

Civilutskottet
Unga vuxnas möjlighet att finansiera eget boende 
Datum: 28 maj 2015
Konsumtion på kredit
Datum: 19 februari 2015

Finansutskottet

Finanspolitiska rådets rapport
Datum: 19 maj 2015
Kontanthanteringen i samhället
Datum: 19 mars 2015
Penningpolitiken
Datum: 5 mars 2015
Penningpolitiken
Datum: 18 november 2014

Försvarsutskottet
Sveriges försvar för perioden 2016–2020 Datum: 
28 april 2015

Konstitutionsutskottet

Journalisters och medieredaktioners säkerhet 
och arbetsförutsättningar
Datum: 12 februari 2015
JO:s verksamhet
Datum: 20 november 2014

Näringsutskottet och utrikesutskottet 

Frihandelsavtal mellan EU och USA, TTIP 
Datum: 23 april 2015

Skatteutskottet

Internationellt samarbete mot skatteflykt
Datum: 4 juni 2015

Socialförsäkringsutskottet

Tio år med Finsam
Datum: 21 maj 2015

Trafikutskottet

Samhällsekonomiska analyser
Datum: 12 februari 2015
Järnvägen
Datum: 11 december 2014

Utbildningsutskottet

Idrott och hälsa i skolan

Datum: 7 april 2015

Öppna utfrågningar

http://www.riksdagen.se/sv/Start/Sok/?sort=debattdagtid&sortorder=desc&webbtv=1&a=s&facets=2&searchtype=webbtv&sok=&tempbet=&motkat=&rm=2014/15&parti=&doktyp=sam-ou,sam-se,sam-st,sam-ko&subtyp=&datum=&from=&tom=&debattdagfrom=&debattdagtom=&org=&nr=&bet=&talare=
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Sok/?sok=&webbtv=1&sort=debattdagtid&sortorder=desc&a=s&searchtype=webbtv&facets=2&doktyp=sam-os
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Konstitutionsutskottet

Granskningsärenden

Konstitutionsutskottet har som en av sina uppgifter att 
granska regeringens och statsrådens arbete.
Utfrågning av Stefan Löfven, statsminister
• Deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen.
• Regeringens beredning av lagförslaget om upphä-

vande av kravet på vårdvalssystem i primärvården.
• Granskning av huruvida regeringen iakttagit bered-

ningskravet.
• Beredning av lagförslag om slopat krav på vårdvals-

system.
• Regeringens beslut att tillsätta en förhandlings-

person för Bromma flygplats.
• Regeringens information till utrikesutskottet om 

nya utlandsmyndigheter.
• Statsministerns delaktighet i processen att utse 

statsråd tillhörande ett annat parti.
Datum: 24 april 2015
Utfrågning av Peter Norman, före detta finans-
marknadsminister
• Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya 

kolgruvor i Brandenburg, Tyskland.
Utfrågning av Anna Johansson, infrastruktur-
minister
• Regeringens frysning av projekt E4 Förbifart Stock-

holm.
Datum: 23 april 2015
Utfrågning av Mehmet Kaplan, bostads- och stads-
utvecklingsminister
• Regeringens beslut att tillsätta en förhandlings-

person för Bromma flygplats
Datum: 21 april 2015
Utfrågning av Åsa Romson, klimat- och miljö-
minister
• Regeringens anställning av statssekreterare.
• Klimat- och miljöministerns uttalanden i samband 

med Naturvårdsverkets beslut om delegering av 
beslutsrätten av licensjakt.

Datum: 20 april 2015
Utfrågning av Yvonne Ruwaida, statssekreterare
• Regeringens anställning av statssekreterare.

Utfrågning av Margot Wallström, utrikesminister
• Deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen.
• Utrikesministerns handlande att informera EU:s 

medlemsländer om Sveriges kommande erkännan-
de av Palestina.

• Regeringens information till utrikesutskottet om 
nya utlandsmyndigheter.

Datum: 16 april 2015
Utfrågning av Lars Westerberg, tidigare ordförande 
för Vattenfall AB samt Lars G Nordström, ordföran-
de för Vattenfall AB
• Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya 

kolgruvor i Brandenburg, Tyskland – ärende G6.
Utfrågning av Lars G Nordström, ordförande för 
Vattenfall AB
• Regeringens styrning av Vattenfall AB. 
Utfrågning av Gabriel Wikström, folkhälso-,  
sjukvårds- och idrottsminister
• Regeringens beredning av lagförslaget om upp-

hävande av kravet på vårdvalssystem i primärvår-
den.

Datum: 9 april 2015

Konstitutionsutskottet har slutfört sin granskning av 
regeringen i juni 2015. Här delas granskningsbetänkandet ut.
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Öppna utfrågningar. Statsminister Stefan Löfven (S) frågas ut i konstitutionsutskottet i sex granskningsärenden  
i april 2015.

Konstitutionsutskottet. Vice ordförande Björn von Sydow (S) 
förbereder sig för att möta pressen och presentera den årliga 
granskningen i juni 2015.

Unga vuxnas möjlighet att finansiera eget boende var 
temat för en utfrågning i civilutskottet i maj. Utskottets 
ordförande Caroline Szyber (KD) inledde utfrågningen.
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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 är som en miniriksdag. Det innebär att 
partierna tilldelas platser i utskotten i förhållande till 
hur många platser de har i riksdagen. Det finns 15 
utskott som ansvarar för olika ämnesområden. Var-
je utskott har 17 ordinarie medlemmar och minst lika 
många suppleanter samt en ordförande och en vice 
ordförande. Om den valda ordföranden representerar 
majoriteten går posten som vice ordförande till oppo-
sitionen, 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 
framtids frågor  >
Utskotten följer upp riksdagens  
beslut  >
Beställ riksdagstryck  > 

Utskottet förbereder besluten

Näringsutskottet sammanträder. Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tillsammans 7 platser av 
17, ungefär samma relation som i kammaren.
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Fördelningen av platserna 
i utskotten.

http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bestall/Riksdagstryck/Utskottens-betankanden1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Verksamhetsberattelser/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/Forskning-och-framtid/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/Forskning-och-framtid/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/Utskotten-foljer-upp-riksdagens-beslut/
http://www.riksdagen.se/sv/Sa-funkar-riksdagen/Sa-arbetar-utskotten/Utskotten-foljer-upp-riksdagens-beslut/
http://www.riksdagen.se/sv/Start/Bestall/Riksdagstryck/
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Hitta bland besluten

Hitta bland besluten

A
Affärsverk, anställningsvillkor för chefer FiU31 >

Afghanistan, Natos utbildnings- och rådgivningsinsats 
UFöU2 >

Aktivitetsersättning SfU1 >

Aktivitetsstöd AU2 >

Alarmeringstjänst FöU6 >

Alkobommar TU8 >

Alkoholfrågor SoU6 >

Allmän handling KU11 >

Allmänna arvsfonden SoU2 >

Anhöriginvandring SfU12 >

Antibiotika MJU3 >, MJU10 >

Antiziganism KU16 >

AP-fonderna FiU6 >, FiU22 >

Apotek SoU9 >

Arbetsförmedlingen AU2 >, AU6 >, AU11 >

Arbetskraftsinvandring SfU13 >

Arbetsliv AU2 >

Arbetslöshetsersättning AU2 >, AU7 >

Arbetsmarknad AU2 >, AU5 >

Arbetsmiljö AU8 >

Arbetsrätt AU4 >

Areella näringar MJU2 >

Arv i internationella situationer CU17 >

Associationsrätt CU8 >

Associeringsavtal UU5 >, UU6 >, UU7 >

Avfall MJU8 >

Avlyssning av elektronisk kommunikation JuU2  >, JuU12  >

Avtalsrätt CU4 >

B
Banker FiU22 >

Barn- och ungdomskultur KrU5 >

Barn SoU10 >

Barnbidrag SfU3 >

Bedrägeri JuU14 >

Under varje sökord finns en eller flera länkar till information om beslut om 
lagar som riksdagen fattade under 2014/15. Där finns beslutet beskrivet i kort-
het, betänkandet samt webb-tv från debatten som föregår beslutet.

Sökorden nedan är resultatet av en sammanvägning av 
• en begreppssamling som har utarbetats inom  

riksdagen 
• rubrikerna på utgiftsområdena i statsbudgeten 
• ord och uttryck i de aktuella betänkandena.
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. 

Referenser till länder

För sökbegrepp som refererar till länder anges i vil-
ket avseende beslutet gällt landet i fråga, till exempel: 
Irland, återbetalning av kredit.
Snarlika sökbegrepp

I några fall när sökbegrepp är snarlika har begrepp 
tagits bort, till exempel orden arbetsmarknad och 
arbetsmarknadspolitik där det senare begreppet val-
des bort. 
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Beredningskrav KU20 >

Beredskap FöU1 >

Beskattning SkU1 >

Betalningsansvar SkU20 >
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Bistånd UU2 >, UU17 >
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Bostadstillägg SfU2 >
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Brottsbekämpning JuU23 >
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Brottsoffer JuU18 >, JuU21 >
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Budgetpolitik FiU20 >

Budgetpropositionen FiU1 >
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Byggande CU1 >

Bygglovsavgift CU10 >

C
Cabotage TU2 >

Civilsamhället KrU11 >

Civilt försvar FöU11 >

Costa Rica, informationsutbytesavtal SkU22 >

Cykeltrafik TU5 >

D
Dagstidningar KU12 >

Deltidsarbetslöshet AU7 >

Detaljplan och områdesbestämmelser CU10 >

Disciplinansvar inom totalförsvaret FöU4 >

Diskriminering AU3 >

Djurrättsaktivister JuU1 >

Djurskydd MJU10 >

Dominica, informationsutbytesavtal SkU15 >

Domstolar JuU1 >

Domstolsförhandlingar JuU15 >

Dopning SoU6 >

E
Ekobrottsmyndigheten JuU20 >, JuU23 >

Ekonomisk politik FiU1 >, FiU20 >

Ekonomisk trygghet för familjer och barn SfU3 >

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 
SfU1 >

Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 >

Elektronisk fotboja JuU9 >, JuU18 >

Elever i samhällsvård UbU4 >

Elever på sjukhus UbU4 >

Elmarknad NU12 >

Elsäkerhet FöU1 >

Energi NU3 >, NU9 >

Energiforskning NU3 >

Enskilda vägar CU12 >
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Ersättningsrätt CU9 >

Etableringsersättning AU1 >

EU:s budget FiU7 >

EU:s gränskodex SfU7 >

EU:s inre säkerhet JuU19 >

EU-avgift FiU5 >, FiU7 >

EU-direktiv FiU13 >, FiU14 >, FiU19 >, FöU8 >, 
FöU9 >, JuU21 >, JuU24 >, SfU5 >, SkU10 >, TU13 >
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Europeiska unionen UU10 >

Exportbutiker SkU10 >
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Familjerätt CU6 >

Fartygsbränsle, skatt på SkU12  >

Fastighetsbeskattning SkU17 >
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Föräldrapenning SfU3 >
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Gemensam viseringspolitik JuU23 >

Gemensamhetsanläggningar CU12 >

Georgien, associeringsavtal UU5 >

Godstrafik CU15 >
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Grundskolan UbU9 >, UbU11 >

Gruvbrytning NU14 >

Gymnasieskolan UbU10 >, UbU11 >
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Haagkonventionen CU18 >

Handelsgödsel, skatt på SkU18 >
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Sida UU2 >

Signalspaning FöU5 >

Sjukförsäkring, tidsgränser SfU1 >

Sjukpenning SfU1 >

Sjukpenninggrundande inkomst, arbetslösa SfU6 >

Sjöfart TU11 >

Sjöräddning SoU15 >

Skadestånd CU9 >

Skadeståndsansvar, olyckor till sjöss CU16 >

Skatteavtal med främmande land SkU2 >, SkU3 >, 
SkU8 >, SkU13 >, SkU14 >, SkU15 >, SkU22 >, 
SkU23 >

Skatteförfarande SkU20 >

Skatteutgifter SkU25 >

Skatteverket SkU1 >

Skiljemannakonventionen SkU24 >, SkU27 >

Skogsbruk MJU2 >, MJU11 >

Skolan UbU1 >, UbU10 >, UbU11 >, UbU14 >

Skolplikt UbU11 >

Skolundervisning UbU4 >, UbU6 >, UbU9 >

Skyddsvärd natur MJU1 >

Skyddsåtgärder, civilrättsliga JuU11 >

Smittskydd SoU1 >, SoU5 >

Social omsorg SoU1 >

Socialtjänst SoU10 >

Somalia, fredsbevarande styrkor UFöU1 >

Spel KrU4 >

Språk KrU9 >

Starta-eget-bidrag AU5 >

Statens energimyndighet NU3 >

Statistik FiU25 >

Statlig assistansersättning SoU1 >

Statlig förvaltning FiU25 >

Statliga företag NU4 >

Statliga inkomster FiU1 >

Statsbidrag till kommuner FiU3 >

Statsbidrag till landsting FiU3 >

Statsbudget FiU1 >, FiU28 >

Straff JuU8 >, JuU14 >

Straffrättsligt samarbete JuU7 >

Strandskydd MJU12 >

Strålsäkerhet FöU1 >

Studentbostäder CU10 >

Studiestöd UbU2 >

Subsidiaritetsprövning KU5 >, KU9 >

Swedfund International AB UU8 >

Svenska för invandrare UbU13 >

Säkerhetspolitik UFöU5 >

T
Tandvårdsförmåner SoU1 >

Taxitrafik TU4 >, TU12 >

Terrorism FiU18 >, JuU4 >, JuU13 >, JuU14 >, 
JuU19 >

Tillkännagivanden KU21 >

Tillträdesförbud vid idrottsarrangemang JuU6 >

Tobaksfrågor SoU6 >

Tomträtt CU13 >

Trafikbrott JuU10 >

Trafikförseningar CU3 >

Trafiksäkerhet TU8 >

Transportbidrag NU2 >

Transportpolitik TU1 >, TU9 >

Trossamfund KrU1 >, KrU6 >, KrU11 >

Tryckfrihetsförordningen KU3 >, KU4 >

Tullfrågor SkU1 >

Tullverket SkU1 >

Turistanläggningar, säkerhet FöU2 >

Tvångsmedel JuU2 >, JuU12 >, JuU22 >
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Ukraina, associeringsavtal UU7 >

Ungdomsbrottslighet JuU9 >

Ungdomstjänst JuU9 >

Universitetsforskning UbU1 >

Uppehållstillstånd SfU5 >

Upphandling FiU27 >

Ursprungsbeteckning NU6 >

Uruguay, informationsutbytesavtal SkU14 >

USA, informationsutbytesavtal SkU13 >

Utbildning UbU1 >

Utgiftsområden KU17 >

Utgiftsramar FiU1 >

Utjämningsmandat KU2 >

Utlandssvenska elevers utbildning UbU5 >

Utländsk dom JuU7 >

Utlänningskontroll JuU13 >

Utrikeshandel NU1 >

Utsläppsrätter MJU14 >

Utsökning CU9 >

V
Val KU2  >

Vapen JuU26 >

Vapenlicens JuU16 >

Varg, licensjakt KU20 >, MJU12 >

Vatten- och avloppsanläggningar CU12 >

Vattenmiljö MJU1 >, MJU4  >

Vattenskotrar TU11 >

Vetenskapsrådet UbU1 >

Veteranpolitik FöU7 >

Villkorlig frigivning JuU17 >

Viltvård MJU9 >, MJU12 >

Vuxenutbildning UbU12 >, UbU13 >

Våldsbrott JuU14 >, JuU18 >

Vårdnadsbidrag SfU3 >

Vårdval SoU3 >, SoU14 >

Vårproposition FiU20 >

Väg TU1 >, TU10 >

Välfärdstjänster FiU32 >

Väpnad konflikt, deltagande i JuU14 >

Värdepappersmarknad FiU19 >

Växthusgaser MJU13 >, MJU14 >

Y
Yrkestrafik TU12 >

Yttrandefrihetsgrundlagen KU3 >

Å
Åklagarmyndigheten, personuppgifter JuU20 >

Årsredovisning för staten FiU28 >

Återfall i brott JuU17 >

Ä
Äldre CU7 >, KrU7 >, SoU11 >

Ändringsbudget FiU11 >, FiU21 >

Ö
Östersjöregionen UU1 >

Överskottsmålet FiU1 >, FiU30 >

Överskuldsättning CU11 >

Övervakning av elektronisk kommunikation JuU2 >, 
JuU12 >

Övervakningsåtgärder inom EU JuU22 >

Hitta bland besluten

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/uu7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ubu1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/sfu5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fiu27/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/nu6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/sku14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/sku13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ubu1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ku17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fiu1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ku2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ubu5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/nu1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/mju14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/cu9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ku2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu26/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu16/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/?sort=rel&sortorder=desc&a=s&avd=dokument&facets=2&sok=2014/15:KU20&tempbet=&motkat=&rm=&parti=&doktyp=bet&subtyp=&datum=&from=&tom=&debattdagfrom=&debattdagtom=&org=&nr=&bet=&talare=
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/mju12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/cu12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/mju1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/mju4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/tu11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ubu1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fou7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/mju9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/mju12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ubu12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ubu13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu18/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/sfu3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/sou3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/sou14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fiu20/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/tu1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/tu10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fiu32/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fiu19/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/mju13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/mju14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/tu12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/ku3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu20/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fiu28/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/cu7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/kru7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/sou11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fiu21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fiu1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/fiu30/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/cu11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/juu22/
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Arbetsmarknadsutskottet 
Pengar till integration och jämställdhet (AU1) >
Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2) >
Nej till motioner om jämställdhet och diskriminering (AU3) >
Arbetsrätt (AU4) >
Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag (AU5) >
Översynen av arbetsförmedlingen bör återupptas (AU6) >
Nej till motioner om en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring (AU7) >
Nej till motioner om arbetsmiljö (AU8) >
Olika frågor om integration (AU9) >
Lagen om behandling av personuppgifter vid IFAU ska fortsätta gälla (AU10) >
Nytt tillkännagivande om bred översyn av Arbetsförmedlingen (AU11) >

Civilutskottet 
Pengar till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1) >
Ansökan om lantmäteriförrättning ska kunna göras elektroniskt (CU2) >
Nya regler om förseningar och assistans inom tåg-, fartygs- och busstrafiken (CU3) >
Påminnelse krävs för avtal som förlängs automatiskt (CU4) >
Svenska regler anpassas till EU:s lagvalsregler (CU5) >
Faderskapsregler och fullmakter för anhöriga bör utredas (CU6) >
Bostadspolitik och bostäder för äldre (CU7) >
Associationsrätt (CU8) >
Nej till motioner om ersättningsrätt och insolvensrätt (CU9) >
Regeringen bör ändra bullerregler för nya bostäder (CU10) >
Skärpta krav för att få kalla sig oberoende finansiell rådgivare samt uppföljning av  

lagstiftningen om sms-lån (CU11) >
Förenklingar i anläggningslagen (CU12) >
Tydligare regler för dragning av ledningar (CU13) >
Lantmäteriet får genomföra förrättningssammanträden via telefon (CU14) >

Här finns samtliga beslut om lagar som riksdagen fattade under 2014/15. 
Besluten har ordnats efter det utskott som förberedde beslutet och sedan 
i den ordning besluten fattades. Precis som i föregående avsnitt leder län-
ken till en sida där beslutet beskrivs i korthet, där betänkandet finns samt 
webb-tv från debatten som föregår beslutet.

Besluten fördelade på utskott

Besluten fördelade på utskott

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/AU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU14/
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Regler för internationell järnvägstrafik ska moderniseras (CU15) >
Starkare skydd för fartygspassagerare vid olyckor (CU16) >
Ny lag införs om arv i internationella situationer (CU17) >
Haagkonventionen kompletteras med svenska regler (CU18) >

Finansutskottet 
Riksdagen sa ja till allianspartiernas förslag om budgetramar och riktlinjer  

för den ekonomiska politiken (FiU1) >
Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2) >
Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3) >
Pengar till statsskuldsräntor (FiU4) >
Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5) >
AP-fondernas verksamhet (FiU6) >
Ändringar i EU:s budgetsystem (FiU7) >
Regeringens skrivelse om det finansiella systemet (FiU8) >
Riksrevisorernas årliga rapport (FiU9) >
Ändringar i statsbudgeten för 2014 (FiU11) >
Ändringar i villkoren för lånet till Irland (FiU12) >
Sanktioner mot ledningspersoner inom banker som överträtt lagen (FiU13) >
Ytterligare steg för vidareutnyttjande av offentlig information (FiU14) >
Riksrevisionens årsredovisning 2014 (FiU15) >
En investeringsplan för Europa (FiU16) >
God ekonomisk utveckling för kommuner och landsting 2014 (FiU17) >
Effektivare bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (FiU18) >
Nya regler på värdepappersmarknaden (FiU19) >
Ja till regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20) >
Ändringar i statsbudgeten för 2015 (FiU21) >
Nej till motioner om bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor (FiU22) >
Riksbankens förvaltning 2014 (FiU23) >
Riksbankens penningpolitik inte tillräckligt expansiv (FiU24) >
Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25) >
Nej till motioner om kommunala frågor (FiU26) >
Bättre stöd till kommuners upphandling av giftfria produkter till förskolor (FiU27) >
Årsredovisning för staten 2014 (FiU28) >
EU-kommissionens grönbok om kapitalmarknadsunionen granskad (FiU29) >
En parlamentarisk utredning om överskottsmålet bör tillsättas (FiU30) >
Cheferna för affärsverken ska kunna förflyttas (FiU31) >
Ny utredning om valfrihet, mångfald och kvalitet i välfärden föreslås (FiU32) >

Besluten fördelade på utskott

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU15/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU16/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/CU18/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU15/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU16/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU18/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU19/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU20/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU22/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU23/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU24/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU25/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU26/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU27/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU28/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU29/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU30/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU31/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FiU32/
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Försvarsutskottet 
Pengar till försvar och samhällets krisberedskap (FöU1) >
Säkerheten på övernattningsanläggningar för turister granskas (FöU2) >
Viktigt att regeringen tar hänsyn till kritik om försvarets omställning (FöU3) >
Regler för disciplinansvar inom totalförsvaret ändras (FöU4) >
Årlig granskning av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5) >
Utredning om alarmeringstjänsten bör tillsättas (FöU6) >
Regeringen bör inrätta centrum med kunskap om veteraner (FöU7) >
Lagändring genomför direktiv om att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor (FöU8) >
Nya regler ska förebygga och begränsa olyckor vid offshoreverksamhet (FöU9) >
Informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen (FöU10) >
Ny inriktning av försvaret (FöU11) >

Justitieutskottet 
Pengar till rättsväsendet (JuU1) >
Bestämmelser om hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott blir permanenta (JuU2) >
Civilanställda inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten ska få göra vissa av polisernas uppgifter (JuU3) >
En strategi mot penningtvätt och finansiering av terrorism (JuU4) >
Förvaltningsdomstolarnas hantering av beslut som överklagats (JuU5) >
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (JuU6) >
Nya regler för överföring av domar mellan EU-länder (JuU7) >
Kortare straff om man samarbetar vid brottsutredning (JuU8) >
Unga ska kunna dömas till helgavskiljning med fotboja (JuU9) >
Större möjligheter beslagta fordon vid trafikbrott (JuU10) >
Nya regler om skyddsåtgärder (JuU11) >
Så användes vissa hemliga tvångsmedel under 2013 (JuU12) >
Regeringens årliga redogörelse om särskild utlänningskontroll (JuU13) >
Uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU14) >
Regeringen bör utreda skärpta ordningsregler i domstolarna (JuU15) >
Polisens arbetsuppgifter bör renodlas (JuU16) >
Reglerna för villkorlig frigivning av återfallsförbrytare bör skärpas (JuU17) >
Kraven för fotboja vid kontaktförbud bör utredas (JuU18) >
Arbetet i EU:s kommitté för inre säkerhet har granskats (JuU19) >
Ny lag ska skydda personuppgifter inom åklagarväsendet (JuU20) >
Brottsoffer får ökad rätt till tolkning och översättning (JuU21) >
Nya regler för övervakning inom EU (JuU22) >
Brottsbekämpande myndigheter får tillgång till EU:s databas VIS (JuU23) >
Möjligt att resa inom hela EU med nationellt id-kort (JuU24) >
Kompletterande ändringar med anledning av omorganisationen av polisorganisationen (JuU25) >
Regeringen bör arbeta för att vapen ska gå att spåra inom EU (JuU26) >

Besluten fördelade på utskott

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/FoU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU15/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU16/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU18/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU19/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU20/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU22/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU23/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU24/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU25/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/JuU26/


46 riksdagens årsbok 2014/15

Konstitutionsutskottet 
Pengar till regeringen, riksdagen och hovet (KU1) >
Mandatfördelning ska bättre spegla valresultatet (KU2) >
Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ändras (KU3) >
Språkliga ändringar i tryckfrihetsförordningen (KU4) >
KU har följt upp hur riksdagen använt EU:s subsidiaritetsprincip (KU5) >
Nej till motioner om hur riksdagen ska arbeta (KU6) >
Nej till motioner om allmänna helgdagar (KU8) >
Rapporter om bland annat subsidiaritet och proportionalitet har granskats (KU9) >
KU:s granskning av regeringens administrativa arbete (KU10) >
En utmaning för myndigheter att lämna ut omfattande allmänna handlingar (KU11) >
Statens stöd till dagspressen ändras (KU12) >
Riksdagens nämnder har redogjort för sin verksamhet (KU13) >
Utredning om straffrättsligt skydd i samband med identitetskränkning bör fullföljas (KU15) >
Regeringen bör fortsätta jobba för romsk inkludering och mot antiziganism (KU16) >
Vissa ändringar i utgiftsområden (KU17) >
Viktigt att Sverige kan bidra med fristäder åt konstnärer (KU18) >
Jämn könsfördelning i de flesta kommittéer under 2014 (KU19) >
KU:s granskning av regeringen (KU20) >
Regeringens arbete med tillkännagivanden från riksdagen (KU21) >

Kulturutskottet 
Förslaget om pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid skickades tillbaka till utskottet (KrU1) >
Nej till motioner om vissa kulturfrågor (KrU2) >
Regeringen bör utreda tv- och radioavgiften (KrU3) >
System med licenser för att anordna spel bör införas i Sverige (KrU4) >
Nej till motioner om kultur och fritid för barn och unga (KrU5) >
Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU6) >
Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7) >
Nej till förslag om folkbildning (KrU8) >
Regeringen bör verka för att öka antalet fristäder för förföljda konstnärer (KrU9) >
Nej till motioner om kulturarvsfrågor (KrU10) >
Politik för det civila samhället, idrott och trossamfund (KrU11) >

Miljö- och jordbruksutskottet
Pengar till miljö- och naturvård (MjU1) >
Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MjU2) >
Uppmaningar till regeringen om livsmedelspolitik (MJU3) >
Nej till motioner om vattenvård (MJU4) >
Nej till motioner om landsbygdspolitik (MJU5) >
Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU6) >

Besluten fördelade på utskott

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU15/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU16/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU18/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU19/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU20/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/KrU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU6/
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Användningen av kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel bör fasas ut inom EU (MJU7) >
Regeringen bör arbeta för ändrad prioritering vid marksanering samt mindre skräp i haven (MJU8) >
Ny myndighet för jakt och viltvård bör inrättas (MJU9) >
Regeringen bör driva på arbetet för bättre djurskydd inom EU (MJU10) >
Nej till motioner om skogspolitik (MJU11) >
Fem uppdrag till regeringen om naturvård och biologisk mångfald (MJU12) >
Sverige säger ja till förlängningen av Kyotoprotokollet (MJU13) >
Nya regler för handel med utsläppsrätter (MJU14) >

Näringsutskottet
Pengar till näringsliv (NU1) >
Pengar till regional tillväxt (NU2) >
Pengar till energi (NU3) >
De statliga företagens verksamhet (NU4) >
EU-dokument om effektivare kontroll av företagskoncentrationer (NU5) >
EU-dokument om skydd av geografisk ursprungsmärkning (NU6) >
Nej till motioner om regional tillväxtpolitik (NU7) >
Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel (NU8) >
Frågor om energipolitik (NU9) >
Nej till motioner om näringspolitik (NU10) >
Nej till motioner om immaterialrättsliga frågor (NU11) >
Lättare för elbolagen att redovisa elnätsverksamhet (NU12) >
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i exportgarantisystemet (NU13) >
Nej till motioner om mineralpolitik (NU14) >
Regler för redovisning av lagring av naturgas i rörledning ändras (NU15) >
Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar (NU16) >
Databas om näringspolitiska insatser bristfällig (NU18) >
Ny lag om lokala aktionsgrupper (NU19) >

Skatteutskottet 
Pengar till Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten (SkU1) >
Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Macao SAR (SkU2) >
Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Grenada (SkU3) >
Regler för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser införs inte (SkU4) >
Eric-konsortium likställs med ekonomisk förening (SkU5) >
Minskat svartarbete i byggbranschen (SkU6) >
Fakturamodellen för RUT och ROT ska förbättras (SkU7) >
Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Hongkong SAR (SkU8) >
Kontroll av postförsändelser (SkU9) >
Skatteverket tar hand om tillstånd för exportbutiker på flygplatser (SkU10) >
Ändringar i reglerna för investeringssparkonto (SkU11) >
Skatteregler för flyg- och fartygsbränsle ändras (SkU12) >

Besluten fördelade på utskott

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/MJU14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU15/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU16/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU18/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/NU19/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU12/
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Sverige genomför avtal om att utbyta skatteinformation med USA (SkU13) >
Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Uruguay (SkU14) >
Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Dominica (SkU15) >
Nej till förslag om inkomstskatter (SkU16) >
Nej till motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (SkU17) >
Riksdagen vill inte ha skatt på handelsgödsel (SkU18) >
Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU19) >
Regeringen bör se över regler om personligt betalningsansvar (SkU20) >
Fastighetstaxeringen av lantbruksenheter förenklas (SkU21) >
Sverige tecknar skatteavtal med Costa Rica (SkU22) >
Sverige får skatteavtal om informationsutbyte med Marshallöarna (SkU23) >
Riksdagen sa ja till Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen (SkU24) >
Redovisning av skatteutgifter 2015 (SkU25) >
Riksdagen har prövat EU-förslag om utbyte av information om beskattning (SkU26) >
Skiljemannakonventionen blir lag i Sverige (SkU27) >

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) >
Genomförande av EU:s ändrade skyddsgrundsdirektiv (SfU5) >
Nya regler om SGI-skydd för arbetslösa (SfU6) >
EU:s gränskodex genomförs i Sverige (SfU7) >
Riksrevisionens rapport om att gå i pension (SfU8) >
Riksrevisionens rapport om granskningen av pensionssystemet (SfU9) >
Ja till minskade socialavgifter för unga (SfU10) >
Migration (SfU11) >
Anhöriginvandring (SfU12) >
Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU13) >

Socialutskottet 
Pengar till hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1) >
Allmänna arvsfondens fördelning av medel 2013 (SoU2) >
Regeringen bör inte föreslå frivilligt vårdval för landstingen (SoU3) >
Stöd till personer som vårdar närstående bör uppmärksammas mer (SoU4) >
Infektion med ebolavirus klassas som samhällsfarlig (SoU5) >
Regeringen ska skyndsamt se över problemet med nätdroger (SoU6) >
Nej till förslag om hälso- och sjukvård (SoU7) >
Nej till motioner om funktionshindersfrågor (SoU8) >
Nej till förslag om apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU9) >
Nej till motioner om socialtjänst- och barnfrågor (SoU10) >

Besluten fördelade på utskott

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU15/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU16/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU18/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU19/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU20/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU21/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU22/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU23/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU24/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU25/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU26/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SkU27/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SfU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU10/
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Nej till motioner om äldrefrågor (SoU11) >
Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU12) >
Riksrevisionens granskning av överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården (SoU13) >
Riksdagen vill inte att regeringen utreder landstingens skyldighet att ha vårdvalssystem (SoU14) >
Ändrade regler för katastrofmedicin vid svenska insatser utomlands (SoU15) >
En ny läkemedelslag (SoU16) >
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården (SoU17) >

Trafikutskottet 
Pengar till kommunikationer (TU1) >
Sanktionsavgift i stället för böter för brott mot cabotagebestämmelserna (TU2) >
Lättare att stoppa fordon från att fortsätta att köra (TU3) >
Tydlig prisuppgift vid taxiresor (TU4) >
Nationell cykelstrategi och nya trafikregler för att främja cyklandet (TU5) >
Nej till motioner om it- och postfrågor (TU6) >
Regeringen bör arbeta för att Bromma flygplats inte ska läggas ner (TU7) >
Alkobommar vid gränshamnarna bör utredas (TU8) >
Regeringen bör utreda östlig trafikförbindelse runt Stockholm (TU9) >
Nej till motioner om fordons- och vägtrafikfrågor (TU10) >
Regeringen bör arbeta för åldersgräns och förarbevis för vattenskoter (TU11) >
Fordon ska kunna stoppas i mer än 24 timmar (TU12) >
Statens roll viktig för att kollektivtrafiken ska kunna fördubblas (TU13) >

Utbildningsutskottet 
Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1) >
Pengar till studiestöd (UbU2) >
Möjligheter till fjärrundervisning (UbU3) >
Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus (UbU4) >
Utlandssvenska elevers utbildning i Sverige (UbU5) >
Regler om mottagande och skolgång för nyanlända elever ändras (UbU6) >
Statens dimensionering av lärarutbildning (UbU7) >
Nej till motioner om förskolan (UbU8) >
Fler matematiklektioner i högstadiet (UbU9) >
Regeringen bör inte verka för obligatorisk gymnasieskola (UbU10) >
Riksdagen vill ha skriftliga ordningsomdömen i skolan (UbU11) >
Nej till motioner om vuxenutbildning (UbU12) >
Mer effektiv och individanpassad sfi och vuxenutbildning (UbU13) >
Riktade statsbidrag för en mer likvärdig skola (UbU14) >
Nationell referensram införs för att jämföra nivån på kvalifikationer (UbU15) >
Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet 2014 (UbU16) >

Besluten fördelade på utskott

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU15/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU16/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/SoU17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/TU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU15/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UbU16/
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Utrikesutskottet 
Pengar till internationell samverkan (UU1) >
Pengar till internationellt bistånd (UU2) >
Sanktioner mot Ryssland (UU3) >
EU-kommissionens arbetsprogram 2015 (UU4) >
Associeringsavtal mellan EU och Georgien (UU5) >
Associeringsavtal mellan EU och Moldavien (UU6) >
Associeringsavtal mellan EU och Ukraina (UU7) >
Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB (UU8) >
Nordiskt samarbete under 2014 (UU9) >
EU:s verksamhet under 2014 (UU10) >
Utrikesutskottet förutsätter förslag om skärpt kontroll av vapenexport (UU11) >
Interparlamentariska unionens verksamhet under 2014 (UU12) >
Arbetet i den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (UU13) >
Viktigt att Sverige fortsätter att arbeta för mänskliga rättigheter i Europarådet (UU14) >
Nej till motioner om FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15) >
Riksdagen ser positivt på OSSE:s arbete i Ukraina (UU16) >
Valutahanteringen i det internationella utvecklingssamarbetet (UU17) >
Mot en ny europeisk grannskapspolitik (UU18) >

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
Sverige deltar i marin insats utanför Somalias kust (UFöU1) >
Svensk militär styrka deltar i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan (UFöU2) >
Svensk väpnad styrka till FN-insatsen i Mali (UFöU3) >
Sverige kan delta i militär utbildningsinsats i norra Irak (UFöU4) >
Säkerhetspolitisk inriktning för Sveriges försvar 2016–2020 (UFöU5) >

Besluten fördelade på utskott

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU5/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU6/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU7/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU9/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU10/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU11/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU12/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU13/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU14/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU15/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU16/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU17/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UU18/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UFoU1/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UFoU2/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UFoU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UFoU4/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201415/UFoU5/
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Förkortningar
C Centerpartiet

FP Folkpartiet liberalerna

KD Kristdemokraterna

M Moderata samlingspartiet

MP Miljöpartiet de gröna

S Socialdemokraterna

SD Sverigedemokraterna

V Vänsterpartiet

AU arbetsmarknadsutskottet

CU civilutskottet

FiU finansutskottet

FöU försvarsutskottet

JuU justitieutskottet

KU konstitutionsutskottet

KrU kulturutskottet

MJU miljö- och jordbruksutskottet

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

EG Europeiska gemenskapen

ER Europarådet

ESV Ekonomistyrningsverket

EU Europeiska unionen

JO Justitieombudsmännen  
(Riksdagens ombudsmän)

KOM Dokument från EU-kommissionen

NR Nordiska rådet

OSSE Organisationen för säkerhet och  
samarbete i Europa

RB Riksbanken

RFR rapporter från riksdagen

RJ Riksbankens Jubileumsfond

RRS Riksrevisionens styrelse

RS riksdagsstyrelsen

SOU Statens offentliga utredningar

URF utredningar från Riksdagsförvaltningen
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