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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs i fråga om riksdagsordningen
dels att tilläggsbestämmelse 9.5.3 ska ha följande lydelse,
dels att bilagan ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
9 kap.
9.5.3

Statsutgifterna ska hänföras till
följande utgiftsområden: 1 Rikets
styrelse, 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning, 3 Skatt, tull och
exekution, 4 Rättsväsendet, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar och
samhällets krisberedskap, 7 Internationellt bistånd, 8 Migration,
9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning,
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn, 13 Integration och
jämställdhet, 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv, 15 Studiestöd, 16 Utbildning och universitetsforskning,
17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid, 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, 19 Regional tillväxt,
20 Allmän miljö- och naturvård,

Statsutgifterna ska hänföras till
följande utgiftsområden: 1 Rikets
styrelse, 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning, 3 Skatt, tull och
exekution, 4 Rättsväsendet, 5 Internationell samverkan, 6 Försvar och
samhällets krisberedskap, 7 Internationellt bistånd, 8 Migration,
9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och funktionsnedsättning,
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn, 13 Jämställdhet och
nyanlända invandrares etablering,
14 Arbetsmarknad och arbetsliv,
15 Studiestöd, 16 Utbildning och
universitetsforskning,
17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid,
18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, 19 Regional tillväxt,
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21 Energi,
22 Kommunikationer,
23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel, 24 Näringsliv, 25 Allmänna bidrag till kommuner,
26 Statsskuldsräntor
m.m.
och
27 Avgiften till Europeiska unionen.

20 Allmän miljö- och naturvård,
21 Energi,
22 Kommunikationer,
23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel, 24 Näringsliv, 25 Allmänna bidrag till kommuner,
26 Statsskuldsräntor
m.m.
och
27 Avgiften till Europeiska unionen.
Beslut i fråga om vilka ändamål och verksamheter som ska innefattas i ett
utgiftsområde fattas i samband med beslut med anledning av den ekonomiska
vårpropositionen.
Bilaga
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15. Arbetsmarknadsutskottet ska bereda ärenden om
a) arbetsmarknadspolitik med arbetslöshetsförsäkring,
b) arbetslivspolitik med arbetsrätt, arbetsmiljö och frågor som rör lönebildning,
c) integration,
c) nyanlända invandrares etablering,
d) åtgärder mot diskriminering i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning,
e) jämställdhet mellan kvinnor och män i den mån ärendena inte tillhör ett
annat utskotts beredning, samt
f) anslag inom utgiftsområdena
f) anslag inom utgiftsområdena
13 Integration och jämställdhet och
13 Jämställdhet och nyanlända in14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
vandrares
etablering
och
14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.
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