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12.1

Ändrad fördelning av
ändamål och
verksamheter på
utgiftsområden

Flytt av ändamål och
verksamheter

Enligt tilläggsbestämmelse 9.5.3 till riksdagsordningen ska beslut om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett utgiftsområde
fattas av riksdagen i samband med beslut med
anledning av den ekonomiska vårpropositionen.
I detta avsnitt lämnar regeringen förslag till sådana beslut.
Ändringarna bör tillämpas fr.o.m. 2016. De
föreslagna ändringarna beaktas dock inte i de
beräkningar för utgiftsområdena som görs i
denna proposition.
Statens va-nämnd
Regeringens förslag: De ändamål och verk-

samheter som avser handläggning av ärenden
enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och som finansieras från anslaget
1:9 Statens va-nämnd under utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande samt konsumentpolitik flyttas till
utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Skälen för regeringens förslag: I syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar organisation och en
effektiv prövning av hög kvalitet avser regering-

en att föreslå att prövningen av ärenden som
enligt nuvarande ordning handläggs i Statens vanämnd i stället ska prövas av mark- och miljödomstolarna samt att Statens va-nämnd avvecklas. Den nya ordningen avses träda i kraft den 1
januari 2016.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
de ändamål och verksamheter som avser handläggning av ärenden enligt lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster och som finansieras från
anslaget 1:9 Statens va-nämnd under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik flyttas till
utgiftsområde 4 Rättsväsendet.
För de beräknade utgiftsramarna för 2016 innebär förslaget att utgiftsområde 4 Rättsväsendet ökar med 9 141 000 kronor samt att
utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik minskar med motsvarande belopp.
Upphandlingsstödet
Regeringens förslag: De ändamål och verksam-

heter som avser upphandlingsstöd och som finansieras från anslagen 1:15 Konkurrensverket
och 1:23 Upphandlingsmyndigheten under utgiftsområde 24 Näringsliv flyttas till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.
245

PROP. 2014/15:100

Skälen för regeringens förslag: Ett samordnat

upphandlingsstöd spelar en nyckelroll i genomförandet av regeringens politik inom upphandlingsområdet. Genom att en fristående myndighet bildas förbättras förutsättningarna för att
arbeta med upphandling utifrån ett strategiskt
perspektiv. Rätt använd kan upphandlingen utgöra ett effektivt instrument för att åstadkomma
flera positiva effekter i samhället, inklusive
främja en ökad tillväxt och sysselsättning samt
en hållbar utveckling med hänsyn till miljömässiga, sociala och etiska aspekter. En särskild myndighet för upphandlingsstöd blir även mer synlig
för målgrupperna. Offentlig upphandling är
betydelsefull för den offentliga sektorns funktion och för en väl fungerande samhällsservice
som tillgodoser medborgarnas förväntningar.
Genom att bilda en ny myndighet med ansvar
för upphandlingsstödet bedömer regeringen att
förutsättningarna för att åstadkomma väl fungerande upphandlingar skulle förbättras.
Enligt tilläggsbestämmelse 7.5.1 och bilagan
till riksdagsordningen ska finansutskottet bl.a.
bereda ärenden om upphandling i allmänhet
samt anslag inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.
Mot bakgrund av det ovan anförda, samt bl.a.
Upphandlingsstödsutredningens och Upphandlingsutredningens slutsatser, och remissinstansernas yttranden över dessa betänkanden, bedömer regeringen att det statliga upphandlingsstödet bör förstärkas och samordnas genom att en
ny myndighet för upphandlingsstöd bildas. I
budgetpropositionen för 2015 aviserade regeringen också att en ny organisation för upphandlingsstöd skulle bildas under 2015 dit nuvarande
upphandlingsstöd vid Konkurrensverket skulle
flyttas (prop. 2014/15:1 utg. omr. 2).
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
de ändamål och verksamheter som avser upphandlingsstöd och som finansieras från anslagen
1:15 Konkurrensverket och 1:23 Upphandlingsmyndigheten under utgiftsområde 24 Näringsliv
flyttas till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning.
För de beräknade utgiftsramarna för 2016 innebär
förslaget
att
utgiftsområde
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ökar
med 76 750 000 kronor och att utgiftsområde
24 Näringsliv minskar med motsvarande belopp.
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12.2

Ändrat namn på utgiftsområde

Regeringens förslag: Utgiftsområde 13 ändrar

namn till Jämställdhet och nyanlända invandrares
etablering.

Skälen för regeringens förslag: För att bättre
stämma överens med regeringens nya politik
inom integrationsområdet bör utgiftsområde 13
benämnas Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.
Förslaget medför ändringar i riksdagsordningen. Ett lagförslag finns i avsnitt 2.1.

