2018-01-16

Statsrådsberedningen

Riksmötet 2017/18
Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av
januari 2018 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 2018. 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 2017

2.

Skrivelse: Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 16 mars

3.

Skrivelse: Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet 20 mars
under 2017

Riksdagsbehandling efter sommaren
–

13 mars
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Justitiedepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
4.

Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån
och andra högkostnadskrediter

23 januari

5.

Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning

30 januari

6.

Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden

30 januari

7.

Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn

6 februari

8.

Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

14 februari

9.

Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny
säkerhetsskyddslag

15 februari

10.

Genomförande av säsongsanställningsdirektivet

20 februari

11.

Ny dataskyddslag

21 februari

12.

Modernare adoptionsregler

27 februari

13.

Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

27 februari

14.

Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning

27 februari

15.

Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

27 februari

16.

Anpassningar av valdatabaslagen

28 februari

17.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter
av bruksvärdessystemet

6 mars

18.

Digital hantering av ordningsbot och strafföreläggande

8 mars

19.

En amnesti för explosiva varor

13 mars

20.

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

13 mars

3
21.

En ny lag om ekonomiska föreningar

13 mars

22.

En ny lag om företagshemligheter

13 mars

23.

Modernisering av lagen om skiljeförfarande

15 mars

24.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser
inför migrationspolitiska beslut

16 mars

25.

En ny strafftidslag

20 mars

26.

Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

20 mars

27.

En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd

20 mars

28.

Insolvensregister

20 mars

29.

Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon

20 mars

30.

Förstärkt följerätt

20 mars

31.

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

20 mars

32.

Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och
människoexploatering

20 mars

33.

Straffrättsliga åtgärder mot sexköp utomlands och mot
utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling

20 mars

34.

Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner

20 mars

35.

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning

20 mars

36.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

20 mars

37.

Genomförande av EU:s terrorismdirektiv

10 april

38.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om avskaffandet av
revisionsplikten för mindre aktiebolag

10 april

39.

Följdändringar till ny förvaltningslag

10 april
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40.

Mindre eller obetydliga fel gällande villkor för arbetstillstånd

10 april

41.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
gasanordningar

12 april

42.

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala
tjänster

12 april

43.

Brottsdatalag

19 april

44.

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

19 april

45.

Kriminalvårdens datalag

19 april

46.

Ny kamerabevakningslag

19 april

47.

Stärkt skydd för valhemligheten

19 april

48.

Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer
med läsnedsättning

24 april

49.

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar

15 maj

Riksdagsbehandling efter sommaren
50.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare

April

51.

Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

April

52.

Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Maj

53.

Moderna och rättssäkra regler för förvar

Maj

54.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om samarbetet mellan
Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

Juni

55.

Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga
ämnen

Juni

56.

Modernare regler om varumärken och en ny lag om
företagsnamn

Juni

57.

Kustbevakningens rättsliga befogenheter

Juni
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58.

Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

Juni

59.

Anpassning av lagen om passagerarregister till dataskyddsförordningen och dataskyddsdirektivet

Juni

60.

Genomförande av student- och forskardirektivet

Juni

61.

Datalagring – brottsbekämpning och integritet

September

62.

Färre i häkte och minskad isolering

September

63.

Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

September

64.

Livstidsstraff för mord

September

65.

Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning
på arbetsmarknaden

September

66.

Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap

September

Utrikesdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
67.

Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan EU, 13 mars
dess medlemsstater och Afghanistan

68.

Godkännande av protokoll om anslutning till
frihandelsavtalet mellan å ena sidan Europeiska unionen
och dess medlemsstater och å andra sidan Colombia och
Peru, för att ta hänsyn till Ecuadors anslutning

15 mars

69.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

20 mars

70.

Skrivelse: Verksamheten inom Europarådet under andra
halvåret 2016 och helåret 2017

20 mars

71.

Skrivelse: Nordiskt samarbete 2017

20 mars
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72.

Skrivelse: Verksamheten inom Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra
halvåret 2016 och helåret 2017

20 mars

73.

Skrivelse: Strategisk exportkontroll 2017

20 mars

74.

Skrivelse: Multilateralt utvecklingssamarbete

20 mars

75.

Skrivelse: Politiken för global utveckling

20 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
–

Försvarsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
76.

En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde
till skyddsobjekt

20 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
77.

Skrivelse: Ett nytt medelräckviddigt luftvärnssystem

September

Socialdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
78.

Vissa förslag om personlig assistans

18 januari

79.

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag

30 januari

80.

Lag om tobak och liknande produkter

20 februari

81.

Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en
förstärkt vårdgaranti

20 februari

82.

Vissa ändringar i läkemedelslagen

20 februari

83.

Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde 27 februari
– en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
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84.

Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

6 mars

85.

Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

20 mars

86.

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

20 mars

87.

En god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

20 mars

88.

Klassificering av nya psykoaktiva substanser

20 mars

89.

Reglering av distanshandel och viss marknadsföring av
alkoholdrycker

20 mars

90.

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

20 mars

91.

Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om
kliniska läkemedelsprövningar

20 mars

92.

Förstärkt SGI-skydd för studenter och för företagare i ett
uppbyggnadsskede

20 mars

93.

Lag om försäkringsmedicinska utredningar

20 mars

94.

Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda
befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

20 mars

95.

Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa
internationella situationer

20 mars

96.

Ny åldersdifferentiering och inkomstuppgifter inom
underhållsstödet

20 mars

97.

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

20 mars

98.

Ändrad retroaktivitet avseende efterlevandestöd

20 mars

99.

Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

20 mars

100. Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

20 mars

101. Vissa förslag på assistansområdet

27 mars

102. Nationell läkemedelslista

10 april
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103. Utredningar avseende vissa skador och dödsfall

12 april

104. Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

19 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
105. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om egenföretagare
och föräldraförsäkringen

Maj

106. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om återkrav inom
bostadsbidraget

Maj

107. Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

Maj

108. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om läkares förutsättningar för att bedöma arbetsförmåga

Maj

109. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om effekterna av sjukoch aktivitetsersättning

Maj

110. Offentlighetsprincipen i enskilt bedriven hälso- och
sjukvård och socialtjänst

Maj

111. Reglering av alkoglass

Maj

112. Bastjänstgöring för läkare

Juni

113. Särskilda boendeformer för äldre

Juni

114. Skrivelse: Redovisning av fördelning av medel från
Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

Juni

115. Förslag om förändringar inom föräldraförsäkringen

Juni

116. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om sjukskrivning vid
psykiska diagnoser

Augusti

117. Upphävande av lagen om ledarhundar

September

118. Fastställelse av ändrad könstillhörighet och kirurgiska
ingrepp i könsorganen

September

119. Ändringar i socialtjänstlagen om övergångsbestämmelser
avseende behörighetsregleringen inom den sociala barnoch ungdomsvården

September
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120. Kunskapsbaserad och jämlik vård

September

Finansdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
121. Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet

23 januari

122. Nya regler om betaltjänster

30 januari

123. Personalliggare i fler verksamheter

30 januari

124. Skrivelse: Redovisning av verksamheten i
Internationella valutafonden 2016 och 2017

1 februari

125. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om regeringens
hantering av rekommendationer från EU, IMF och
OECD

12 februari

126. Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets 27 februari
ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
127. Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och
exekution till EU:s dataskyddsförordning

27 februari

128. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om folkbokföringen
– ett kvalitetsarbete i uppförsbacke

27 februari

129. Författningsändringar på finansmarknadsområdet med
anledning av EU:s dataskyddsförordning

13 mars

130. Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra
nikotinhaltiga produkter

20 mars

131. Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

20 mars

132. Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några
åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen

20 mars

133. Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

20 mars

134. Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

20 mars
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135. Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder

20 mars

136. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
penningmarknadsfonder

20 mars

137. En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

20 mars

138. En ändamålsenlig kommunal redovisning

20 mars

139. Ökade tillståndskrav för socialtjänsten och skolväsendet
och vissa ändringar i lagen om offentlig upphandling

20 mars

140. Tillstånd att ta emot offentliga medel

20 mars

141. Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

20 mars

142. Ny resegarantilag

20 mars

143. En omreglerad spelmarknad

20 mars

144. Karens för statsråd och statssekreterare

20 mars

145. En ny lag om försäkringsdistribution

10 april

146. Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

10 april

147. Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz

10 april

148. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

12 april

149. Skrivelse: Ramverk för finanspolitiken

13 april

150. 2018 års ekonomiska vårproposition

16 april

151. Vårändringsbudget för 2018

16 april

152. Skrivelse: Årsredovisning för staten 2017

16 april

153. Skrivelse: Redovisning av skatteutgifter 2018

16 april

154. Nya skatteregler för företagssektorn

16 april

155. Mervärdesskatteregler för vouchrar

17 april
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156. Skrivelse: Utvärdering av statens upplåning och
skuldförvaltning 2013–2017

24 april

157. Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa
andra frågor

2 maj

158. En ny ordning för redovisningstillsyn

2 maj

Riksdagsbehandling efter sommaren
159. Skrivelse: Redovisning av AP-fondernas verksamhet
t.o.m. 2017

Maj

160. Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av
upplysningar om finansiella konton

Juni

161. Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete
i Sverige

Juni

Utbildningsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
162. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet

23 januari

163. En gymnasieutbildning för alla

20 mars

164. Offentlighetsprincipen införs i fristående skolor

20 mars

165. Tillträde till högre utbildning

20 mars

166. Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

22 mars

167. Samling för skolan

22 mars

168. Skrivelse: En svensk nationell rymdstrategi

27 mars

169. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om varför lärosätena
27 mars
sparar – en granskning av myndighetskapital vid universitet
och högskolor
170. Ökade möjligheter till grundläggande behörighet och ett
estetiskt ämne i gymnasieskolan

10 april
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171. Fler nyanlända elever ska bli behöriga till gymnasieskolan

10 april

172. Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

10 april

173 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

10 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
174. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag
till skolan

April

175. En skattefråga när det gäller forskningsanläggningar

April

176. Skrivelse: Nationell strategi för ESS

April

177. Offentlighetsprincipen införs hos enskilda som bedriver
viss offentligfinansierad utbildning

Maj

178. Vissa skollagsfrågor

Juni

179. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om universitetens och
högskolornas lokalförsörjning

September

Miljö- och energidepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
180. Åsnens nationalpark

30 januari

181. EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen
inom Miljö- och energidepartementets ansvarsområde

27 februari

182. Energipolitikens inriktning

20 mars

183. Invasiva främmande arter

20 mars

184. Energimärkning

20 mars

185. Vattenmiljö och vattenkraft

20 mars

186. Kommunala föreskrifter om terrängkörning

20 mars

187. Ökat ansvar vid radiologiska olyckor

20 mars
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188. Förbud mot utvinning av uran

20 mars

189. Miljöinformation om drivmedel

20 mars

190. Klimatanpassning

20 mars

191. Skrivelse: Miljömålen

20 mars

192. Skrivelse: Klimatstrategi

20 mars

193. Naturgasförsörjning

20 mars

194. Elmarknadsfrågor

20 mars

195. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om det samlade stödet
till solel

29 mars

196. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om kärnavfallsfonden

7 april

197. Skrivelse: Levande städer

7 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
–

Näringsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
198. EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom
Näringsdepartementets ansvarsområde

6 mars

199. Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

20 mars

200. Ny djurskyddslag

20 mars

201. Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart

20 mars

202. Åtgärder för ett bättre dricksvatten

20 mars

203. En sammanhållen landsbygdspolitik

20 mars

204. Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor

20 mars
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205. Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

20 mars

206. Digitalisering av grundkarta och detaljplaner

20 mars

207. Fler bygglovsbefriade åtgärder

20 mars

208. Reduktion av avgift för förhandsbesked, lov och anmälan

20 mars

209. En ny regional planering

20 mars

210. Beställaransvar för ordning och reda på vägarna

20 mars

211. Förlängd klampning

20 mars

212. Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket

20 mars

213. Skrivelse: En politik för tillväxt och utveckling i svensk
industri

20 mars

214. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv?

20 mars

215. En ny kategori av taxitrafik

10 april

216. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om omvandlingen av
Kiruna och Malmberget

17 april

217. Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och
marklov

3 maj

218. Skrivelse: Åtgärdsplanering för transportsystemet
2018–2029

9 maj

Riksdagsbehandling efter sommaren
219. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolags
särskilt beslutade samhällsuppdrag

Maj

220. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om uppföljning av
Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB

Juni

221. Skrivelse: 2018 års redogörelse för bolag med statligt
ägande

Juni
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222. Vägtrafikdatalag

Juni

Kulturdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
223. En ny politik för arkitektur, form, design och hållbara
gestaltade livsmiljöer

28 februari

224. Skrivelse: En nationell strategi för den kommunala
musikskolan

20 mars

225. Nytt mediestöd

20 mars

226. En stärkt minoritetspolitik

20 mars

227. Konsultation i frågor som rör det samiska folket

20 mars

228. Skrivelse: Det civila samhället

20 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
229. Nytt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens
tjänst

Maj

230. Sametinget och sammanhängande frågor

Maj

Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
231. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om effekter av
Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande
utbildning

12 februari

232. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning – små
regionala skillnader i effekter

17 februari

233. Anpassningar till EU:s dataskyddsförordning av registerförfattningar inom Arbetsmarknadsdepartementets
ansvarsområde

1 mars
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234. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om matchningen på
arbetsmarknaden – sökandesammansättningens betydelse

9 mars

235. En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen

20 mars

236. Körkortslån

20 mars

237. Ett entreprenörsansvar i Sverige

5 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
238. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om regeringens
förberedelser av nya arbetsmarknadspolitiska insatser

April

