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Statsrådsberedningen

Riksmötet 2020/21
Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av
januari 2021 under återstoden av riksmötet.
Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och
i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av
riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren
men före utgången av 2021. För varje proposition anges en tidpunkt för
avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.
Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen tas med i förteckningen.

Statsrådsberedningen
Riksdagsbehandling före sommaren
1.

Skrivelse: Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder
under 2020

2.

Skrivelse: Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet 16 mars
under 2020

3.

Skrivelse: Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Riksdagsbehandling efter sommaren
–

16 mars

18 mars
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Justitiedepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
4.

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

26 januari

5.

Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten

9 februari

6.

Nya regler om föräldraskap och faderskapsundersökningar

2 mars

7.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om granskning av
polisens effektivitet i utsatta områden

10 mars

8.

Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för markoch miljödomstolarna

16 mars

9.

Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

23 mars

10.

En ny fastighetsmäklarlag – en förstärkt tillsyn över
fastighetsmäklarbranschen

23 mars

11.

Vissa frågor om löneutmätning

23 mars

12.

Skärpta regler om utländska månggiften

23 mars

13.

En effektivare konkurshantering

23 mars

14.

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

23 mars

15.

Stärkt skydd för geografiska beteckningar och ändringar
i känneteckensrättens reglering av ond tro

23 mars

16.

Regler om internationellt samarbete anpassas till nya
regler om skyddstillsyn och tillträdesförbud

23 mars

17.

Barn som bevittnar brott

23 mars

18.

Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny
EU-förordning

23 mars

19.

En långsiktigt hållbar migrationspolitik

8 april
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20.

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid
gymnasiestudier

8 april

21.

Skärpt kontroll över explosiva varor

13 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
22.

Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen

april

23.

Stärkt skydd för hyresgäster

maj

24.

Stärkt skydd för köparen i förhållande till säljarens
borgenärer

maj

25.

Nya konsumentköpregler

maj

26.

Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig
brottslighet

maj

27.

Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

maj

28.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om granskning av
Polismyndighetens information till brottsutsatta

juni

29.

En ökad användning av tidiga förhör

juni

30.

Genomförandet av EU:s nya upphovsrättsdirektiv

juni

31.

Anpassningar av svensk rätt till nya regler om Schengens
informationssystem

juni

32.

Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

juni

33.

En ny terroristbrottslag

juni

34.

Effektivare förfarande och utökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja

juni

35.

Skrivelse: Utvecklingen på integritetsområdet

juni

36.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om granskning av
anslag 2:4 Krisberedskap

september

37.

Effektiva och rättssäkra brottsutredningar i it-miljö

september
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38.

Utökade möjligheter för polisen att söka efter vapen
och andra farliga föremål

september

39.

Ett särskilt hedersbrott

september

Utrikesdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
40.

Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

9 mars

41.

Ekonomiska sanktioner mot terrorism

23 mars

42.

Skrivelse: Nordiskt samarbete 2020

23 mars

43.

Skrivelse: Verksamheten inom Europarådets minister23 mars
kommitté m.m. under andra halvåret 2019 och helåret 2020

44.

Skrivelse: Verksamheten inom Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra
halvåret 2019 och helåret 2020

23 mars

45.

Skrivelse: Strategisk exportkontroll – krigsmateriel och
produkter med dubbla användningsområden 2019

13 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
–

Försvarsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
46.

Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

23 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
47.

Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och
Försvarets radioanstalt

juni
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Socialdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
48.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om granskning av
statens styrning av äldreomsorgen

16 februari

49.

Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden

16 mars

50.

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Japan

16 mars

51.

En förnyad ANDTS-strategi

23 mars

52.

Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av
undersköterskeyrket

23 mars

53.

Vissa socialförsäkringsfrågor

23 mars

54.

Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring

23 mars

55.

Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik
– del 2

23 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
56.

Efterlevandestöd vid vård eller boende som bekostas av
det allmänna

maj

57.

Särskilda skäl vid indragning av underhållsstöd

maj

58.

Vissa apoteksfrågor

juni

59.

Skrivelse: Redovisning av fördelning av medel från
Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020

juni

60.

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast
vid tillstånd

juni

Finansdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
61.

En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag

26 januari
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62.

Skrivelse: Redovisning av verksamheten i Internationella
valutafonden, Världsbanksgruppen samt regionala
utvecklings- och investeringsbanker 2019 och 2020

28 januari

63.

Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna
medel för perioden 2021 och framåt

4 februari

64.

Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format

11 februari

65.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens 16 februari
arbete för att motverka intressekonflikter

66.

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar
för korrekta uppgifter i folkbokföringen

23 februari

67.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till
två anställda

16 mars

68.

Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot
skatteundandraganden för att motverka omvända
hybrida missmatchningar

16 mars

69.

Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa
sektorer

16 mars

70.

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

16 mars

71.

En heltäckande tobaksbeskattning

16 mars

72.

Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter
för personer som arbetar med forskning eller utveckling

16 mars

73.

Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

16 mars

74.

Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta
medel

23 mars

75.

Justerad beräkning av bilförmån

23 mars

76.

Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd
vid korttidsarbete

23 mars

77.

Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med skrot

23 mars
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78.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt
för äldre

23 mars

79.

Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid
detaljplaneläggning

23 mars

80.

Klimatdeklaration för byggnader

23 mars

81.

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

23 mars

82.

Ändringar i regelverket om hantering av finansiella
företag i kris

23 mars

83.

Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet

23 mars

84.

Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal
och regional nivå i ett annat land

23 mars

85.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statliga stöd
med delat myndighetsansvar

26 mars

86.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om stabila skattebaser
och klimatet

8 april

87.

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

13 april

88.

2021 års ekonomiska vårproposition

15 april

89.

Vårändringsbudget för 2021

15 april

90.

Skrivelse: Årsredovisning för staten 2020

15 april

91.

Skrivelse: Redovisning av skatteutgifter 2021

15 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
92.

Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och avgiftssystemet

maj

93.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
gräsrotsfinansiering

maj

94.

Skrivelse: Redovisning av AP-fondernas verksamhet
till och med 2020

maj

95.

Ett förenklat upphandlingsregelverk

maj
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96.

Idéburna aktörer i välfärden

maj

97.

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

juni

98.

Nya regler om gränsöverskridande distribution av
fonder

juni

99.

Regellättnader på värdepappersmarknadsområdet med
anledning av covid-19

juni

100. Förvalsalternativet inom premiepensionen

juni

101. Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

juni

102. Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade
2021

juni

103. Riskskatt för vissa kreditinstitut

juni

104. Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

september

105. Frågor om återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar september
106. Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s taxonomiförordning

september

Utbildningsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
107. Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

16 mars

108. Åtgärder mot fusk på högskoleprovet

23 mars

109. Vissa insatser för ökad lärarkompetens

23 mars

110. Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till
skolinformation

23 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
111. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om utbyggnaden av
högskoleutbildningar inom bristyrken

maj

9

112. Ökade möjligheter att stänga skolor

maj

113. Resursskolor och mindre undervisningsgrupper

september

114. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om forskning och
utveckling vid statliga myndigheter

september

Miljödepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
115. Vägar till hållbara vattentjänster

2 mars

116. Producentansvar och straffbestämmelser på avfallsområdet 25 maj
Riksdagsbehandling efter sommaren
–

Näringsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
117. Genomförande av direktivet om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

23 februari

118. Material och produkter avsedda att komma i kontakt
med livsmedel

23 mars

119. Skrivelse: Nationell strategi för hållbar regional utveckling
i hela landet 2021–2030

23 mars

120. Utfodring av vilt

20 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
121. Ändrade regler om kontroll av ekologisk produktion

april

122. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar
av näringspolitiska insater

april

123. En ny växtskyddslag

maj
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124. Krav på rapportering av betalningstider

maj

125. Skrivelse: Partnerskapsöverenskommelsen 2021–2027

juni

126. Skrivelse: 2021 års redogörelse för bolag med statligt
ägande

juni

127. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar
inom sammanhållningspolitiken

juni

128. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om transportbidraget

juni

129. Brott mot djur

september

130. Märkning och registrering av katter

september

Kulturdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
131. Skrivelse: Barns och ungas läsning

2 mars

132. Skrivelse: Ungdomspolitisk skrivelse

9 mars

133. Skrivelse: Att stärka konstnärernas villkor

9 mars

134. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om granskningsnämnden för radio och tv:s granskning av public service

23 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
135. Personuppgiftsbehandling inom idrottens antidopningsverksamhet

september

Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
136. Skrivelse: En nationell arbetsmiljöstrategi

16 februari

137. Ett institut för mänskliga rättigheter

23 mars
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138. Förebyggande av våld i nära relationer

23 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
139. Genomförande av visselblåsardirektivet

maj

Infrastrukturdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
140. Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s
förordning om elektronisk identifiering

19 januari

141. Skrivelse: Riksrevisonens rapport om drift och underhåll av järnvägar

12 februari

142. Transportstyrelsens olycksdatabas

23 februari

143. Forskning och innovation på energiområdet

2 mars

144. Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
– investeringar i ökad nätkapacitet

2 mars

145. Miljöstyrande start- och landningsavgifter

9 mars

146. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om automatiserat
beslutsfattande i statsförvaltningen

9 mars

147. Förarbevis för vattenskoter

18 mars

148. Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade
kungariket

23 mars

149. Genomförande av fjärde järnvägspaketet

23 mars

150. Reduktionsplikt för flygfotogen

23 mars

151. Moderna tillståndsprocesser för elnäten

23 mars

152. Infrastrukturpropositionen

8 april

153. Reduktionsplikt för bensin och diesel

20 april
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Riksdagsbehandling efter sommaren
154. Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja produktionen
av förnybar el

april

155. Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade
förnybarhetsdirektivet

maj

156. Ny skandinavisk luftfartspolitik

maj

157. Genomförande av direktivet om mottagningsanordningar
i hamn för avlämning av avfall från fartyg

juni

158. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
en gemensam digital ingång

juni

159. Elnätsverksamheten i Europa

juni

160. Genomförande av direktivet om elektroniska
vägtullssystem

augusti

161. Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

augusti

162. Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för
hushållsbruk

september

163. Genomförande av direktivet om inrättande av en
europeisk kodex för elektronisk kommunikation

september

164. Öppna data och vidareutnyttjande av information från
den offentliga sektorn

september

165. Bättre förutsättningar för utkontraktering av teknisk
bearbetning och lagring av uppgifter

september

