Kommittédirektiv 2012:30

Skuldsanering för evighetsgäldenärer
Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2012
Sammanfattning
En särskild utredare ska föreslå åtgärder som förbättrar möjligheterna för dem som har rätt till skuldsanering att också få det. I det
sammanhanget ska kravet på kvalificerad insolvens och längden på
betalningsplanen utredas. Utredaren ska föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som det finns anledning till.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013.
Behovet av en utredning
En enskild som är på obestånd och så skuldsatt att han eller hon
inte kan antas ha förmåga att betala sina skulder inom en överskådlig framtid (s.k. kvalificerad insolvens) kan helt eller delvis befrias
från ansvar för betalningen. För att någon ska beviljas skuldsanering krävs att det med hänsyn till de personliga och ekonomiska
förhållandena är skäligt att skuldsanering beviljas. Vid skuldsaneringen ska det bestämmas en betalningsplan. Den ska löpa under
fem år, om det inte finns särskilda skäl att bestämma en kortare tid.
Ett syfte med möjligheten till skuldsanering är att de svårast
skuldsatta gäldenärerna ska rehabiliteras ekonomiskt och återkomma till ett mera normalt samhällsliv. En annan grundtanke är
att skuldsaneringen ska omfatta sådana skulder som bedöms ändå
inte kunna bli betalda (jfr prop. 1993/94:123 s. 73, 92 f. och 197).
Skuldsaneringslagen (2006:548) trädde i kraft den 1 januari 2007
och ersatte då 1994 års skuldsaneringslag. Genom den nya lagen
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förbättrades förutsättningarna för att få skuldsanering. Kravet på
gäldenären att först på egen hand försöka nå en uppgörelse med
sina borgenärer, det s.k. egenförsökskravet, togs bort. Det ledde på
kort tid till en fördubbling av antalet ansökningar om skuldsanering. Vidare koncentrerades handläggningen till Kronofogdemyndigheten, vilket ytterligare förenklade och effektiviserade
skuldsaneringsförfarandet. Det klargjordes att kommunens skyldighet att lämna råd och vägledning i budget- och skuldfrågor
gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och under löptiden
för betalningsplanen.
År 2007 tillkallade regeringen en särskild utredare som fick i
uppdrag att undersöka varför det fortfarande, mer än tio år efter
tillkomsten av skuldsaneringsinstitutet, förekom s.k. evighetsgäldenärer, dvs. privatpersoner som är så skuldsatta att de uppfyller
kravet på kvalificerad insolvens. Utredaren skulle, beroende på vad
undersökningen visade, föreslå åtgärder som underlättade för evighetsgäldenärerna att ta sig ur överskuldsättningen (dir. 2007:29).
2007 års insolvensutredning föreslog i delbetänkandet Vägen
tillbaka för överskuldsatta (SOU 2008:82) huvudsakligen tre ytterligare ändringar av lagstiftningen: skuldernas ålder skulle inte
längre beaktas särskilt vid bedömningen av om det är skäligt att
bevilja skuldsanering, gäldenären skulle anses kvalificerat insolvent
om han eller hon inte kunde betala sina skulder de närmaste åren
och betalningsplanen skulle som huvudregel vara tre år.
I propositionen Bättre möjlighet till skuldsanering (prop.
2010/11:31) lämnade regeringen förslag till ändring avseende skuldernas ålder i enlighet med utredningens förslag. Skuldsanering kan
nu beviljas också i de fall då merparten av skulderna är relativt nya.
Vidare konstaterade regeringen att man i större utsträckning borde
försöka nå ut till de överskuldsatta genom bättre informationsinsatser och rådgivning. Kommunerna och Konsumentverket förstärktes därför med ytterligare resurser, som skulle användas för att
öka insatserna från de kommunala budget- och skuldrådgivarnas
sida.
Medan propositionen behandlades i riksdagen avgjorde Högsta
domstolen ett mål om skuldsanering som gällde frågan om det
förelåg kvalificerad insolvens (rättsfallet NJA 2010 s. 496).
Riksdagen biföll regeringens förslag till lagändringar, vilka trädde i
kraft den 1 juli 2011 (bet. 2010/11:CU9, rskr. 2010/11:208). Samtidigt
uttalade riksdagen i ett tillkännagivande att regeringen bör återkomma med lagförslag som innebär att kravet på kvalificerad
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insolvens ändras i enlighet med förslaget från 2007 års insolvensutredning. Riksdagen uttalade att det genom Högsta domstolens
avgörande har klarlagts hur rekvisitet om kvalificerad insolvens i
skuldsaneringslagen ska tolkas. Enligt riksdagen är risken stor att
endast gäldenärer med mycket stora skulder utan betalningsförmåga kommer att beviljas skuldsanering. Riksdagen framhöll att
det är angeläget att fler – inte färre – svårt skuldsatta gäldenärer kan
komma i fråga för skuldsanering. Riksdagen avslog motioner om en
kortare betalningsplan med hänvisning till att regeringen uttalat att
den avsåg att följa utvecklingen på området.
Hösten 2011 väcktes flera motioner som gäller ändringar i skuldsaneringslagen i riksdagen (se t.ex. 2011/12:C275, 2011/12:C350 och
2011/12:C369).
Den kanske viktigaste förklaringen till att det fortfarande finns
många överskuldsatta är att ett stort antal gäldenärer inte ansöker
om skuldsanering. Enligt Kronofogdemyndigheten finns det
tusentals gäldenärer som skulle kunna komma i fråga för skuldsanering om de bara ansökte om det men som alltså inte gör det. Det
handlar om gäldenärer som har varit föremål för upprepade verkställighetsåtgärder och saknar utmätningsbara tillgångar eller som
har gått igenom löneutmätning i många år och kanske passiviserats.
Grundproblemet i de fallen är alltså att skuldsaneringslagen inte
kommer till användning.
Kronofogdemyndigheten har inlett ett arbete med att se över
möjligheterna att motivera evighetsgäldenärer att ansöka om
skuldsanering. Myndigheten har också påbörjat ett arbete med att i
övrigt ge bättre råd och ökat stöd till gäldenärerna.
Mot denna bakgrund bör det utses en särskild utredare, som ges
följande uppdrag.
Utredningsuppdraget
Från verkställighet till skuldsanering
Skuldsaneringslagen utgår i dag från att gäldenären själv måste vara
aktiv; det är gäldenären som förutsätts ta initiativ till att lösa sina
ekonomiska problem (se prop. 1993/94:123 s. 73 f. och 98 och
prop. 2005/06:124 s. 29). Det är tveksamt om denna utgångspunkt
håller fullt ut i praktiken. Gäldenärer som i och för sig uppfyller
kraven för skuldsanering har inte alltid den motivation, kunskap
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eller initiativförmåga som krävs. Många har passiviserats efter lång
tid med höga skulder och ekonomiska problem. Egenförsökskravet
avskaffades just för att det visade sig att det ofta var en kommunal
tjänsteman som fick utreda gäldenärens ekonomiska förhållanden
och kontakta borgenärerna.
Utredaren ska överväga om de avvägningar som gjordes i samband med skuldsaneringslagens tillkomst mellan, å ena sidan, kraven på eget agerande och, å andra sidan, bistånd från det allmänna
och medverkan från borgenärerna fortfarande är lämpliga. Utredaren ska därvid ta ställning till om det finns utrymme för ett större
hänsynstagande till gäldenärens egna förutsättningar. I detta ligger
att analysera i vilka avseenden det är motiverat och ändamålsenligt
att ställa de krav på agerande från gäldenären som görs i dag. Det
ska också analyseras om den hjälp som det allmänna lämnar är tillräcklig.
En central del vid dessa överväganden är hur frågan om skuldsanering kan aktualiseras och hur gäldenären kan motiveras att lämna
in en ansökan om skuldsanering. En del personer känner kanske
inte till att det finns möjlighet till skuldsanering eller att de kan få
hjälp av kommunen att ansöka om detta. Det kan också förekomma att gäldenärer väljer att betala av på sina skulder via verkställighetsförfarandet i stället för att ansöka om skuldsanering,
trots att verkställigheten i praktiken skulle tidsbegränsas om de
fick skuldsanering.
Utredaren ska särskilt uppmärksamma Kronofogdemyndighetens roll i sammanhanget. Utredaren ska analysera de rättsliga och
praktiska förutsättningarna för myndigheten att på eget initiativ
aktualisera frågan om skuldsanering. Kronofogdemyndigheten får i
sitt verkställighetsarbete ofta tillgång till uppgifter som indikerar
om en gäldenär är överskuldsatt eller inte. Utredaren ska överväga
om denna information om gäldenärens ekonomiska förhållanden
kan användas i de fall där skuldsanering bör aktualiseras. En annan
fråga är om myndigheten bör vara skyldig att informera gäldenären
om möjligheten att ansöka om skuldsanering. Utredaren ska följa
de projekt som Kronofogdemyndigheten redan bedriver på området och analysera resultatet av dessa. Utredaren ska bedöma om de
åtgärder som myndigheten vidtar är tillräckliga eller om det är
lämpligt med ytterligare åtgärder från myndighetens sida.
Även kraven på gäldenären när det gäller upprättandet av ansökan om skuldsanering ska övervägas. Kraven på ansökans innehåll
innebär att en väsentlig del av utredningsansvaret vilar på gäldenä-
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ren själv (prop. 1993/94:123 s. 145 f.). Utredaren ska bedöma om
kraven är för stränga och leder till att personer i onödan avstår från
att ansöka. Utredaren ska överväga om det är möjligt och lämpligt
att utforma ansvaret för utredningen av de personliga och ekonomiska förhållandena på ett annat sätt. I detta ligger att bl.a. ta ställning till om borgenärerna bör vara skyldiga att anmäla fordringar
mot gäldenären i ett tidigare skede av skuldsaneringsförfarandet
och om budget- och skuldrådgivarna bör ha ett större ansvar för att
ta fram de uppgifter som behövs.
Behovet av ytterligare samverkan mellan Kronofogdemyndigheten och kommunerna ska analyseras. En fråga som ska övervägas
är om den utredningsrapport som upprättas efter en tillgångsundersökning bör skickas till kommunen och kunna användas vid
budget- och skuldrådgivningen där. Utredaren ska kartlägga vilka
samarbetsformer som finns och analysera om myndigheten och
kommunerna samverkar på ett sådant sätt att den erfarenhet och
kompetens som finns utnyttjas på bästa sätt.
Kravet på kvalificerad insolvens
Utredaren ska analysera hur skuldsaneringslagens krav på kvalificerad
insolvens tillämpas. Utifrån analysen ska utredaren överväga om det är
så att det finns gäldenärer som inte beviljas skuldsanering, trots att det
är motiverat utifrån de grundläggande syftena med institutet.
Utredaren ska uppmärksamma hur utformningen av insolvensprognosen påverkar vilka grupper av gäldenärer som skulle få rätt
till skuldsanering och föreslå den ändring av insolvensprognosen
som är motiverad utifrån syftena med institutet.
Betalningsplanens längd
I de fall då gäldenären har förmåga att betala av på sina skulder
bestäms betalningsplanen vid skuldsanering till fem år. Undantag
från denna huvudregel görs i princip bara om gäldenären lider av en
livshotande sjukdom eller är relativt gammal. Betalningsplanen
bestäms då till en kortare tid, i regel tre år.
Kritiken mot den femåriga betalningsplanen handlar främst om
att vissa gäldenärer, när de väl ansöker om skuldsanering, redan har
varit överskuldsatta under flera år och under den tiden levt under
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knappa ekonomiska förhållanden; de hade kunnat bli befriade från
skulderna långt tidigare om de då bara ansökt om skuldsanering.
Den totala avbetalningsperioden blir till följd av detta alltså längre
än fem år, ibland betydligt längre. Utredaren ska undersöka och
redovisa hur lång tid som skuldsaneringsgäldenärer i allmänhet
sammanlagt betalar av på sina skulder. Utredaren ska särskilt redovisa vilken effekt den nyligen gjorda lagändringen avseende skuldernas ålder har fått när det gäller möjligheten att snabbare få
skuldsanering.
Utredaren ska utifrån redovisningen ta ställning till hur lång
betalningsplanen enligt skuldsaneringslagen lämpligen bör vara.
Därvid ska utredaren beakta de förväntade konsekvenserna av de
ändringar som i övrigt föreslås. Även här ska de förslag som utredaren lägger fram tillgodose de redovisade grundtankarna med
skuldsaneringsinstitutet.
Arbetets bedrivande och redovisning av uppdraget
Utredaren ska lägga fram de förslag till författningsändringar och
andra åtgärder som det finns anledning till.
Utredaren ska i den utsträckning som det är nödvändigt
inhämta synpunkter från berörda myndigheter och organisationer.
Utredaren ska följa och beakta det arbete som pågår inom
ramen för den utredning som har i uppdrag att föreslå en strategi
för att motverka överskuldsättning (dir. 2012:31).
De ekonomiska konsekvenserna för borgenärer, gäldenärer och
det allmänna av de förslag som lämnas ska redovisas. Om förslagen
leder till kostnadsökningar för det allmänna, ska utredaren föreslå
hur dessa ska finansieras.
Utredaren ska redovisa vilka konsekvenser de förslag som lämnas får för barn.
Om något av förslagen i betänkandet påverkar det kommunala
självstyret, ska dess konsekvenser och de särskilda avvägningar som
föranlett förslagen särskilt redovisas (14 kap. 3 § regeringsformen).
Vid den konsekvensanalys av små företags villkor som ska göras
enligt 15 § kommittéförordningen (1998:1474) ska utredaren ha
kontakt med Näringslivets Regelnämnd (NNR).
Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2013.
(Justitiedepartementet)
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ANSÖKAN OM SKULDSANERING
PERSONUPPGIFTER (bifoga personbevis)
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

E-postadress

Har du tidigare beviljats skuldsanering ? Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet eller domstol
Ja

OMBUD

Namn och adress

Telefonnummer

BUDGET- OCH SKULDRÅDGIVARE
Har du fått råd och stöd hos
budget- och skuldrådgivare?
Ja

Datum

Nej

Namn

Telefonnummer

Kommun

Nej

Vill du att skrivelser och beslut i ärendet som du får också ska skickas till din budget- och skuldrådgivare?

BOSTADSFÖRHÅLLANDEN

Hyr bostad

Bor i egen fastighet

Ja

Antal rum

Bor i egen bostadsrätt

Nej

Bostadsyta

Annat

FAMILJEFÖRHÅLLANDEN
Ensamstående
Sammanboendes namn

Sammanbor med

make/maka

sambo
Personnummer

Namn på barn som bor hos dig

Personnummer

Namn på barn som inte bor hos dig men som du betalar underhåll för

Personnummer

Namn på andra som ingår i hushållet

Personnummer
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ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN
fr.o.m.

Omfattning %

Yrke

Anställd
Arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer

fr.o.m.

Omfattning %

Arbetsförmedling (handledarens namn)

Arbetslös
Arbetsförmedlingens adress och telefonnummer
t.ex. sjukskriven eller sjukpension

fr.o.m.

Omfattning %

Annat

Driver enskild firma. Bifoga årsbokslut!

Har tidigare drivit ett företag. Se broschyren!

UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET (behöver ej anges om du har ålderspension)
Ange din högsta utbildning
Grundskola

Gymnasium
ange utbildning

Annat
Arbetslivserfarenhet
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INKOMSTER

Egna kr/månad

Makes eller sambos kr/månad

Kr

Kr

Egna kr/månad

Makes eller sambos kr/månad

Kr

Kr

Inkomst av anställning eller enskild firma

Ska styrkas, bifoga därför lönebesked eller liknande

Arbetslöshetsersättning
Pension, sjuk- och aktivitetsersättning
Bostadsbidrag, bostadstillägg
Underhållsbidrag, underhållsstöd, barnpension
Barnbidrag, studiebidrag
Naturaförmåner, t.ex. bilförmån, fri kost och fritt boende
Övriga inkomster (ange vilka)

Summa inkomster

KOSTNADER
Preliminär skatt
Hyra

Ska styrkas, bifoga därför hyresavi eller liknande

Boende i egen fastighet eller bostadsrätt.
Resekostnad med kollektivtrafik
Bilresor till och från arbetet.
Kostnad för barnomsorg
Underhållsbidrag och underhållsstöd
Avgift till Centrala Studiestödsnämnden (CSN)
(omräknat per månad)

Kostnader på grund av sjukdom upp till högkostnadsskyddet
Kostnader på grund av sjukdom utöver högkostnadsskyddet
Övriga kostnader (ange vilka)

Summa kostnader
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TILLGÅNGAR
Samtliga tillgångar ska styrkas med kontobesked, värdebevis eller liknande
Jag/make/sambo saknar tillgångar
Jag/make/sambo har tillgångar (ange nedan vilka tillgångar du/ni har)
Egna, kr

Makes eller sambos, kr

Värde, kr

Värde, kr

Fastighet

Marknadsvärde, kr

Marknadsvärde, kr

Bostadsrätt

Marknadsvärde, kr

Marknadsvärde, kr

Egen pensionsförsäkring

Kursvärde, kr

Kursvärde, kr

Fordringar (andra personer eller företag som har skulder till dig/er)

Kr

Kr

Övriga tillgångar
Tex. båt, fonder, aktier, obligationer, pengar på bankkonto eller tillgångar
utomlands.

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Pengar i kontanter och på bankkonto
Fordon

Årsmodell

Fabrikat, typ

Fastighetsbeteckning
Föreningens namn
Bolagets namn

Summa tillgångar

BORGENSÅTAGANDE

Har du gått i borgen för någon annans skuld?

Ja

Nej

Namn på den person som du har gått i borgen för

Datum då borgen tecknades

Långivare

Belopp, kr
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SKULDER
Total skuldbörda
Du ska uppskatta hur stor din totala skuld är, vid en sammanräkning av alla dina skulder inklusive
skulder till dem som specificeras särskilt nedan.
Hur stor är din totala skuld (uppskattat belopp, kr, inklusive räntor)?

Fordringsägare
Om fordringsägarna (dem du är skyldig pengar) är privatpersoner eller företag som inte företräds av
inkassobolag måste du ange vilka de är.
Du behöver inte ange de fordringsägare som är det allmänna (stat, kommun eller landsting) eller till
företag som är ett inkassobolag eller som har överlåtit din skuld till ett inkassobolag. Dessa uppgifter
kommer Kronofogdemyndigheten ta reda på.
Namn, adress och telefonnummer

Namn, adress och telefonnummer

Namn, adress och telefonnummer

Namn, adress och telefonnummer
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UPPGIFTER TILL GRUND FÖR BEDÖMNINGEN

Redogör närmare för hur/varför dina skulder har uppkommit, dvs. vad du har använt pengarna till.

Redogör för när du inte längre kunde betala dina skulder och varför.

Vad var den/de främsta orsakerna till att du inte längre kunde betala dina skulder? (kryssa i ett eller flera alternativ)
Annat, vad
Skadestånd på
Arbetslöshet
Sjukdom
Separation
grund av brott
Missbruk
Konkurs
Redogör för vad du har gjort för att försöka lösa din ekonomiska situation och betala skulderna (t.ex. sålt bilen, bytt bostad)

Redogör för annat som du anser har betydelse för prövningen av din ansökan

Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag har lämnat är sanningsenliga och
fullständiga.
Underskrift
Datum

Namnteckning

Obs! Det är mycket viktigt att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter. I annat fall
riskerar du att din ansökan avslås eller att ditt skuldsaneringsbeslut upphävs. En person
som lämnar felaktiga uppgifter eller förtiger något kan dömas till böter eller fängelse.
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Statens offentliga utredningar 2013
Kronologisk förteckning

1. Förändrad hantering av importmoms. Fi.
2. Patientlag. S.
3. Trängselskatt – delegation, sanktioner och
utländska fordon. Fi.
4. Tillstånd och medling. Ju.
5. Djurhållning och miljön
– hantering av risker och möjligheter med
stallgödsel. L.
6. Att förebygga och hantera finansiella
kriser. Fi.
7. Skärpningar i vapenlagstiftningen. Ju.
8. Den svenska veteranpolitiken
Statligt bidrag till frivilliga organisationer
som stödjer veteransoldater och anhöriga.
Fö.
9. Riksbankens
finansiella oberoende och balansräkning.
Fi.
10. Rätta byggfelen snabbt!
– med effektivare förelägganden och
försäkringar. S.
11. Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet
2013. Slutförvarsansökan under
prövning: kompletteringskrav
och framtidsalternativ. M.
12. Goda affärer – en strategi för hållbar,
offentlig upphandling. Fi.
13. Ungdomar utanför gymnasieskolan
– ett förtydligat ansvar för stat och
kommun. U.
14. En översyn inom Sevesoområdet
– förslag till en förstärkt organisation för
att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. Fö.
15. För framtidens hälsa –
en ny läkarutbildning. U.
16. Effektivare konkurrenstillsyn. N.
17. Brottmålsprocessen. Del 1 och 2. Ju.
18. Regeringsbeslut av ett statsråd – SRÄ. Fö.
19. Mera glädje för pengarna. Ku.
20. Kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå – en översyn för ökad
individanpassning och effektivitet. U.

21. Internationell straffverkställighet. Ju.
22. Så enkelt som möjligt för så många
som möjligt
– samordning och digital samverkan. N.
23. Ersättning vid läkemedelsskador och
miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna. S.
24. E-röstning och andra valfrågor. Ju.
25. Åtgärder för ett längre arbetsliv. +Lättläst
+ Daisy. S.
26. Fri att leka och lära
– ett målinriktat arbete för barns ökade
säkerhet i förskolan. U.
27. Vissa frågor om gode män och förvaltare.
Ju.
28. Försäkring på transportområdet i krig
och kris. Fi.
29. Det svenska medborgarskapet. A.
30. Det tar tid
– om effekter av skolpolitiska reformer. U.
31. En digital agenda i människans tjänst
– Sveriges digitala ekosystem, dess
aktörer och drivkrafter. N.
32. Budgetramverket
– uppfyller det EU:s direktiv? Fi.
33. En myndighet för alarmering. Fö.
34. En effektivare plan- och bygglovsprocess.
S.
35. En ny lag om personnamn. Ju.
36. Disciplinansvar i ett reformerat försvar. Fö.
37. Begripliga beslut på migrationsområdet. Ju.
38. Vad bör straffas? Del 1 och 2. Ju.
39. Europarådets konvention om it-relaterad
brottslighet. Ju.
40. Att tänka nytt för att göra nytta
– om perspektivskiften i offentlig
verksamhet. S.
41. Förskolegaranti. U.
42. Tillsyn över polisen. Ju.
43. Långsiktigt hållbar markanvändning
– del 1. M.
44. Ansvarsfull hälso- och sjukvård. S.

45. Rätt information
– Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna
med nedsatt beslutsförmåga. S.
46. Beskattning av mikroproducerad el m.m.
Fi.
47. Effektivare bredbandsstöd. N.
48. Patentlagen och det enhetliga europeiska
patentsystemet. Ju.
49. Nämndemannauppdraget
– breddad rekrytering och kvalificerad
medverkan. Ju.
50. En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av
och e-handel med alkohol och tobak. S.
51. Skydd för geografisk information. Fö.
52. Moderniserad studiehjälp. U.
53. Privata utförare – kontroll och insyn. Fi.
54. Tillgång till läkemedel och
sjukvårdsmateriel vid allvarliga
händelser och kriser. S.
55. Statens kulturfastigheter – urval och
förvaltning för framtiden. S.
56. Friskolorna i samhället. U.
57. Samordnade bullerregler för att underlätta
bostadsbyggandet. S.
58. Lättläst. + Lättläst version + Daisy. Ku.
59. Ersättning vid rådighetsinskränkningar
– vilka fall omfattas av 2 kap. 15 § tredje
stycket regeringsformen och när ska
ersättning lämnas? M.
60. Åtgärder för samexistens mellan människa
och varg. M.
61. Försvarsfastigheter i framtiden. S.
62. Förbudet mot dubbla förfaranden och
andra rättssäkerhetsfrågor
i skatteförfarandet. Fi.
63. Verkställighet av utländska domar och
beslut – en ny Bryssel I-förordning m.m. Ju.
64. Pensionärers och förtroendevaldas
ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen.
S.
65. Förstärkta kapitaltäckningsregler. Fi.
66. Översyn av det statliga stödet till
dagspressen. Ku.
67. Flygbuller och bostadsbyggande. S
68. Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
– Åtgärder för välfärd
genom biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. M.
69. Ny tid ny prövning – förslag till
ändrade vattenrättsliga regler. M.

70. Säker utveckling!
– Nationell handlingsplan för säker
användning och hantering av
nanomaterial. M.
71. Viltmyndigheten
– jakt och viltförvaltning i en ny tid. L.
72. Ut ur skuldfällan. Ju.

Statens offentliga utredningar 2013
Systematisk förteckning

Justitiedepartementet

Tillstånd och medling. [4]
Skärpningar i vapenlagstiftningen. [7]
Brottmålsprocessen. Del 1 och 2. [17]
Internationell straffverkställighet. [21]
E-röstning och andra valfrågor. [24]
Vissa frågor om gode män och förvaltare. [27]
En ny lag om personnamn. [35]
Begripliga beslut på migrationsområdet. [37]
Vad bör straffas? Del 1 och 2. [38]
Europarådets konvention om it-relaterad
brottslighet. [39]
Tillsyn över polisen. [42]
Patentlagen och det enhetliga europeiska
patentsystemet. [48]
Nämndemannauppdraget
– breddad rekrytering och kvalificerad
medverkan. [49]
Verkställighet av utländska domar och beslut
– en ny Bryssel I-förordning m.m. [63]
Ut ur skuldfällan. [72]
Försvarsdepartementet

Den svenska veteranpolitiken
Statligt bidrag till frivilliga organisationer
som stödjer veteransoldater och anhöriga.
[8]
En översyn inom Sevesoområdet
– förslag till en förstärkt organisation för
att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. [14]
Regeringsbeslut av ett statsråd – SRÄ. [18]
En myndighet för alarmering. [33]
Disciplinansvar i ett reformerat försvar. [36]
Skydd för geografisk information. [51]
Socialdepartementet

Patientlag. [2]
Rätta byggfelen snabbt!
– med effektivare förelägganden och
försäkringar. [10]

Ersättning vid läkemedelsskador och
miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna. [23]
Åtgärder för ett längre arbetsliv. + Lättläst +
Daisy. [25]
En effektivare plan- och bygglovsprocess. [34]
Att tänka nytt för att göra nytta
– om perspektivskiften i offentlig
verksamhet. [40]
Ansvarsfull hälso- och sjukvård. [44]
Rätt information
– Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna
med nedsatt beslutsförmåga. [45]
En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och
e-handel med alkohol och tobak. [50]
Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel
vid allvarliga händelser och kriser. [54]
Statens kulturfastigheter – urval och
förvaltning för framtiden. [55]
Samordnade bullerregler för att underlätta
bostadsbyggandet. [57]
Försvarsfastigheter i framtiden. [61]
Pensionärers och förtroendevaldas
ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen.
[64]
Flygbuller och bostadsbyggande. [67]
Finansdepartementet

Förändrad hantering av importmoms. [1]
Trängselskatt – delegation, sanktioner och
utländska fordon. [3]
Att förebygga och hantera finansiella kriser.
[6]
Riksbankens finansiella oberoende och
balansräkning. [9]
Goda affärer – en strategi för hållbar, offentlig
upphandling. [12]
Försäkring på transportområdet i krig och kris.
[28]
Budgetramverket
– uppfyller det EU:s direktiv? [32]
Beskattning av mikroproducerad el m.m. [46]
Privata utförare – kontroll och insyn. [53]

Förbudet mot dubbla förfaranden och andra
rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet. [62]
Förstärkta kapitaltäckningsregler. [65]
Utbildningsdepartementet

Ungdomar utanför gymnasieskolan
– ett förtydligat ansvar för stat och
kommun. [13]
För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning.
[15]
Kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå – en översyn för ökad
individanpassning och effektivitet. [20]
Fri att leka och lära
– ett målinriktat arbete för barns ökade
säkerhet i förskolan. [26]
Det tar tid
– om effekter av skolpolitiska reformer.
[30]
Förskolegaranti. [41]
Moderniserad studiehjälp. [52]
Friskolorna i samhället. [56]
Landsbygdsdepartementet

Djurhållning och miljön
– hantering av risker och möjligheter med
stallgödsel. [5]
Viltmyndigheten
– jakt och viltförvaltning i en ny tid. [71]
Miljödepartementet

Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013.
Slutförvarsansökan under prövning:
kompletteringskrav och framtidsalternativ.
[11]
Långsiktigt hållbar markanvändning
– del 1. [43]
Ersättning vid rådighetsinskränkningar
– vilka fall omfattas av 2 kap. 15 § tredje
stycket regeringsformen och när ska
ersättning lämnas? [59]
Åtgärder för samexistens mellan människa och
varg. [60]
Synliggöra värdet av ekosystemtjänster
– Åtgärder för välfärd genom
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
[68]
Ny tid ny prövning – förslag till ändrade
vattenrättsliga regler. [69]

Säker utveckling!
– Nationell handlingsplan för säker
användning och hantering av nanomaterial.
[70]
Näringsdepartementet

Effektivare konkurrenstillsyn. [16]
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
– samordning och digital samverkan. [22]
En digital agenda i människans tjänst
– Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer
och drivkrafter. [31]
Effektivare bredbandsstöd. [47]
Kulturdepartementet

Mera glädje för pengarna. [19]
Lättläst. + Lättläst version + Daisy. [58]
Översyn av det statliga stödet till dagspressen.
[66]
Arbetsmarknadsdepartementet

Det svenska medborgarskapet. [29]

