2022-01-11

Statsrådsberedningen

Riksmötet 2021/22
Förteckningen redovisar propositioner som är avsedda att lämnas från mitten av
januari 2022 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 2022. För varje proposition anges en tidpunkt för när den
senast ska avlämnas.
Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen tas med i förteckningen.

Statsrådsberedningen
Riksdagsbehandling före sommaren
1.

Skrivelse: Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder
under 2021

2.

Skrivelse: Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet 15 mars
under 2021

3.

Skrivelse: Verksamheten i Europeiska unionen under 2021

Riksdagsbehandling efter sommaren
–

15 mars

17 mars
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Justitiedepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
4.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om neddragningarna
hos Migrationsverket 2017–2020

21 januari

5.

Modernare regler för användningen av tvångsmedel

1 februari

6.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om ersättning till
rättsliga biträden i brottmål

22 februari

7.

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar

22 februari

8.

Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

22 februari

9.

Ett särskilt brott för hedersförtryck

22 februari

10.

Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

22 februari

11.

Ett nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

15 mars

12.

Omhändertagande vid misskötsamhet av villkorlig
frigivning och skyddstillsyn

15 mars

13.

En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

15 mars

14.

En ny lag om företagsrekonstruktion

22 mars

15.

Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

22 mars

16.

Jämlika regler om utländska föräldraskap

22 mars

17.

Ersättning till brottsoffer

22 mars

18.

Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

22 mars

19.

Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i
internationella familjemål

22 mars

20.

Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

22 mars

21.

Registrering av kontantkort och tydligare regler om
utlämnande av uppgifter om elektronisk kommunikation

22 mars
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22.

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

22 mars

23.

Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU

22 mars

24.

Tryggare bostadsrätt

22 mars

25.

Hittegods i kollektivtrafiken

22 mars

26.

Sekretess för ljuddämpare

22 mars

27.

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar
i EU

22 mars

28.

Skärpta straff för knivbrott

22 mars

29.

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

22 mars

30.

Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och
olaga intrång

22 mars

31.

Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar

22 mars

32.

Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med
fotboja

22 mars

33.

Skärpt straff för gravfridsbrott

22 mars

34.

Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

22 mars

35.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot organiserad ekonomisk brottslighet

5 april

36.

Upphovsrätten på den digitala inre marknaden

5 april

37.

Skrivelse: Utvecklingen på integritetsområdet

6 april

38.

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

6 april

39.

Kompletterande bestämmelser till EU:s gräns- och
kustbevakningsförordning

14 april

40.

Förbud mot rasistiska organisationer

19 april
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41.

Det offentliga belöningssystemet och de allmänna
flaggdagarna

19 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
42.

Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt
material

maj

43.

Bolags rörlighet över gränserna inom EU

maj

44.

Högre krav på anställningsvillkor för arbetskraftsinvandrare

augusti

45.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om migrationsdomstolarnas effektivitet

september

46.

Säkerhetsärenden enligt utlänningslagen – ett tydligare och
mer effektivt regelverk

september

47.

Ändringar i lagen om erkännande och verkställighet av
frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

september

48.

Ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra
åtgärder för en snabbare lagföring av brott

september

49.

Skärpta straff för olovlig körning och rattfylleribrott

september

50.

Arrestantvakter och transportuppdrag

september

Utrikesdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
51.

Återkallelse av uppehållstillstånd för personer med
anknytning till utländska beskickningar, karriärkonsulat
eller internationella organ som har meddelats av
Regeringskansliet

23 februari

52.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om bistånd genom
multilaterala organisationer

2 mars

53.

Ekonomiska sanktioner mot terrorism

22 mars
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54.

Undertecknande av värdlandsavtal med
International Vaccine Institute (IVI)

22 mars

55.

Skrivelse: Sveriges ordförandeskap i Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under
2021

22 mars

56.

Undertecknande av värdlandsavtal med Unicefs
innovationskontor

22 mars

57.

Enhetlig och effektiv marknadskontroll

7 april

58.

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla
användningsområden

19 april

59.

Skrivelse: Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel
och produkter med dubbla användningsområden

19 april

60.

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet

3 maj

Riksdagsbehandling efter sommaren
61.

Skrivelse: Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete
och humanitärt bistånd genom multilaterala
organisationer

juni

62.

Skrivelse: Nordiskt samarbete 2021

juni

Försvarsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
–
Riksdagsbehandling efter sommaren
–
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Socialdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
63.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete

8 februari

64.

Skrivelse: En förnyad strategi för politiken avseende
alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt
spel om pengar 2021–2025

22 februari

65.

Nya regler för organdonation

1 mars

66.

Borttagande av bosättningskravet vid sprututbyte

8 mars

67.

Skrivelse: Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet
av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

22 mars

68.

Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

22 mars

69.

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

22 mars

70.

Nya övergångsregler för medicintekniska produkter för
in vitro-diagnostik

22 mars

71.

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

22 mars

72.

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

22 mars

73.

Ett bättre premiepensionssystem

22 mars

74.

Justerade pensionsåldrar steg 2

22 mars

75.

Efterlevnadsstöd vid vård eller boende som bekostas av
det allmänna

22 mars

76.

Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen

22 mars

77.

Stärkt rätt till personlig assistans – fler grundläggande
behov och ökad rättssäkerhet för barn

5 april

78.

Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga för
äldre förvärvsarbetande

19 april
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79.

En utvidgning av konsumtionsstödet i form av ett
garantitillägg

19 april

80.

Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

5 maj

Riksdagsbehandling efter sommaren
81.

Skrivelse: Statens institutionsstyrelse (SiS)

april

82.

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar

maj

83.

Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans kontrollfunktion i sjukskrivningsprocessen

maj

84.

Stärkt kvalitet och barnrättsperspektiv i skyddat boende

juni

85.

Skrivelse: Redovisning av fördelning av medel från
Allmänna arvsfonden under budgetåret 2021

juni

86.

Öppna insatser för barn utan föräldrars samtycke

juni

87.

Författningsändringar inom området social trygghet
med anledning av Förenade kungarikets utträde ur
Europeiska unionen

juni

88.

Kvalitetsuppföljning utifrån personuppgifter och ombuds
tillgång till vård- och omsorgsuppgifter

juni

89.

En ny biobankslag

juni

Finansdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
90.

Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden

20 januari

91.

Skrivelse: Redovisning av verksamheten i Internationella
valutafonden 2021

27 januari

92.

Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter
för inkomststudier

31 januari

93.

Sänkt energiskatt på bensin och diesel

1 februari
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94.

Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

1 februari

95.

Begränsning av avdragsrätten för underskott för tidigare år 1 februari

96.

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna
för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

1 februari

97.

Gränsöverskridande distribution av fonder

1 februari

98.

Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag

1 februari

99.

Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt

15 februari

100. Ytterligare sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

15 februari

101. Ett modernare konsumentskydd

22 februari

102. Val och beslut i kommuner och regioner

24 februari

103. Idéburen välfärd

11 mars

104. En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

15 mars

105. Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

15 mars

106. Regional fysisk planering i Hallands län

17 mars

107. En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid
offentlig upphandling

22 mars

108. Ändrad nedsättning av förmånsvärdet på miljöanpassade
bilar

22 mars

109. Innebörden av begreppet helt försäkringsbestånd

22 mars

110. Ändrade transparensregler inom energibeskattningen

22 mars

111. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
återhämtning och resolution av centrala motparter

22 mars

112. Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

22 mars

113. Betaltjänstfrågor – några förtydliganden

22 mars
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114. Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen

22 mars

115. Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

12 april

116. Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

12 april

117. 2022 års ekonomiska vårproposition

19 april

118. Vårändringsbudget för 2022

19 april

119. Skrivelse: Årsredovisning för staten 2021

19 april

120. Skrivelse: Redovisning av skatteutgifter 2022

19 april

121. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om tillämpningen av
det finanspolitiska ramverket 2021

19 april

122. Skrivelse: Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

25 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
123. En moderniserad källskatt på utdelningar till utländska
personer

april

124. En förstärkt spelreglering

maj

125. BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss
elektronik och avfallsförbränning

maj

126. Ny mervärdesskattelag

maj

127. Höjd skatt på alkohol och tobak

maj

128. Förvalsalternativet inom premiepensionen

juni

129. En paneuropeisk privat pensionsprodukt

juni

130. Skrivelse: Redovisning av AP-fondernas verksamhet
t.o.m. 2021

juni

131. Ett effektivt informationsutbyte vid samverkan mot
penningtvätt och finansiering mot terrorism

juni
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Utbildningsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
132. Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för
elever på gymnasieskolans yrkesprogram

1 februari

133. Validering för kompetensförsörjning och livslångt
lärande

22 mars

134. Förskola för fler barn

22 mars

135. Dimensionering av gymnasial utbildning för en bättre
kompetensförsörjning

22 mars

136. Åtgärder mot fusk på högskoleprovet

22 mars

137. Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning

22 mars

138. Skolans arbete med trygghet och studiero

22 mars

139. Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionella inslag

22 mars

140. Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola

22 mars

141. Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd

22 mars

142. Ökad likvärdighet för huvudmän

22 mars

143. En likvärdig skola för barns lika möjligheter

31 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
144. Vissa skollagsfrågor

maj

145. Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför
klinisk forskning

september
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Miljödepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
146. En ökad differentiering av strandskyddet

22 mars

147. Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning

22 mars

148. Vägar till hållbara vattentjänster

7 april

149. Ordning och reda på avfallet

7 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
150. Skrivelse: Sveriges genomförande av Agenda 2030

maj

Näringsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
151. En ny växtskyddslag

22 februari

152. Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol,
olja och fossilgas och skärpta regler för utvinning av
alunskiffer

22 mars

153. Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på
ansökan om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

22 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
154. Skrivelse: 2022 års redogörelse för bolag med statligt
ägande

juni

155. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om statens insatser
inom den regionala utvecklingspolitiken

september

Kulturdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
156. Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

22 mars
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157. Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag och
bättre villkor för kommersiell radio

22 mars

Riksdagsbehandling efter sommaren
158. Statens stöd till trossamfund och demokrativillkor

juni

Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
159. Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

22 mars

160. Genomförande av balansdirektivet

22 mars

161. Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på
arbetsmarknaden

22 mars

162. Uppgiftsinhämtning för Institutet för mänskliga
rättigheter

22 mars

163. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

4 april

164. Vissa lagförslag med anledning av en reformerad
arbetsmarknadspolitisk verksamhet

14 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
165. Skrivelse: Uppföljning av den nationella strategin mot
mäns våld mot kvinnor

juni

Infrastrukturdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
166. Genomförande av fjärde järnvägspaketet

18 januari

167. Genomförande av direktivet om elektroniska vägtullssystem

15 februari

168. Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav
vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

22 februari
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169. Ny lag om öppna data och vidareutnyttjande av
information

22 februari

170. Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för
hushållsbruk

22 februari

171. Ursprungsgarantier – genomförande av artikel 19 i det
omarbetade förnybarhetsdirektivet

22 februari

172. Genomförande av direktivet om inrättande av en
europeisk kodex för elektronisk kommunikation

1 mars

173. Genomförande av elmarknadsdirektivet när det
gäller nätverksamhet

1 mars

174. Återkallelse tills vidare av förarbevis för vattenskoter

8 mars

175. Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och
digital post

22 mars

176. Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

22 mars

177. En ny sekretessbrytande bestämmelse och inskränkt
meddelarfrihet vid teknisk bearbetning och lagring av
uppgifter

22 mars

178. Genomförande av mobilitetspaketet

22 mars

179. Åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet på transportområdet

22 mars

180. Fordonsmålvakter

26 april

181. Fordon ska kunna klampas i fler fall

26 april

Riksdagsbehandling efter sommaren
182. Skrivelse: Nationell plan för transportinfrastrukturen
2022–2033

juni

