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3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1

Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelserna 4.6.7 och 5.12.1
riksdagsordningen1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4.6.7
Försvarsutskottet skall bereda ärenden om den militära och – i den mån
sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredning – den civila delen
av totalförsvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Det
skall även bereda ärenden om fredsräddningstjänst och kustbevakningen.
Ärenden om anslag inom
Ärenden om anslag inom
utgiftsområde 6. Totalförsvar tillhör
utgiftsområde 6. Försvar samt
försvarsutskottets beredning.
beredskap mot sårbarhet tillhör
försvarsutskottets beredning.
5.12.12
Statsutgifterna skall hänföras till
Statsutgifterna skall hänföras till
följande utgiftsområden: 1. Rikets
följande utgiftsområden: 1. Rikets
styrelse 2. Samhällsekonomi och
styrelse, 2. Samhällsekonomi och
finansförvaltning, 3. Skatt, tull och
finansförvaltning, 3. Skatt, tull och
exekution, 4. Rättsväsendet, 5.
exekution, 4. Rättsväsendet, 5. InterInternationell samverkan, 6. Totalnationell samverkan, 6. Försvar samt
försvar, 7. Internationellt bistånd, 8.
beredskap mot sårbarhet, 7. InterInvandrare och flyktingar, 9. Hälsonationellt bistånd, 8. Invandrare och
vård, sjukvård och social omsorg, 10.
flyktingar, 9. Hälsovård, sjukvård
Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och social omsorg, 10. Ekonomisk

1 Rikdagsordningen omtryckt 1998:1450.
2 Senaste lydelse 2001:581.

51

PROP. 2001/02:100

och handikapp, 11. Ekonomisk
trygghet vid ålderdom, 12. Ekonomisk trygghet för familjer och
barn, 13. Arbetsmarknad, 14. Arbetsliv, 15. Studiestöd, 16. Utbildning och universitetsforskning, 17.
Kultur, medier, trossamfund och
fritid, 18. Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, 19.
Regional utjämning och utveckling,
20. Allmän miljö- och naturvård, 21.
Energi, 22. Kommunikationer, 23.
Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande näringar, 24. Näringsliv,
25. Allmänna bidrag till kommuner,
26. Statsskuldräntor m.m. och 27.
Avgiften till Europeiska gemenskaperna.

trygghet
vid
sjukdom
och
handikapp, 11. Ekonomisk trygghet
vid ålderdom, 12. Ekonomisk
trygghet för familjer och barn, 13.
Arbetsmarknad, 14. Arbetsliv, 15.
Studiestöd, 16. Utbildning och
universitetsforskning, 17. Kultur,
medier, trossamfund och fritid, 18.
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, 19. Regional
utjämning och utveckling, 20.
Allmän miljö- och naturvård, 21.
Energi, 22. Kommunikationer, 23.
Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande näringar, 24. Näringsliv,
25. Allmänna bidrag till kommuner,
26. Statsskuldräntor m.m. och 27.
Avgiften till Europeiska gemenskaperna.
Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som skall innefattas i ett
utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska
vårpropositionen.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002 och tillämpas första gången i
fråga om statsbudgeten för 2003.

3.2

Förslag till lag om rätt för kommuner att ge stöd till
åtgärder i vissa investeringsprogram

Härigenom föreskrivs följande.
En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället eller för klimatinvesteringsåtgärder får, trots bestämmelserna i kommunallagen (1991:900),
använda det för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med
de föreskrifter som gäller för bidraget.
Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002, då lagen (1997:1323) om rätt
för kommuner att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar
den ekologiska hållbarheten i samhället skall upphöra att gälla.
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