
  

 

 

 

 

 

 

 

Nu är årets granskningsbetänkande i konstitutionsutskottet klart. Efter rekord i 
antalet anmälda ärenden, 48 stycken, har hela 46 ärenden granskats av KU. 
Den socialdemokratiska gruppen i KU har tillsammans med MP, i år liksom förra 
året, strävat efter att nå största möjliga enighet i granskningsbetänkandet. Det 
är ett sätt att försöka hålla tillbaka den politisering som tidigare var vanlig och 
som utmärker gruppens strävan efter ordning och reda. Det är särskilt viktigt då 
KUs ställningstaganden ju blir riktmärke för nuvarande och kommande 
regeringars fortsatta arbete. 
 
Till skillnad från tidigare mandatperioders KU-granskningar, men i likhet med 
förra årets, finns i detta betänkande fler kommentarer och uttalanden än vad 
som tidigare har varit brukligt. Detta ska dock inte tolkas som ett uttryck för att 
KU nu är mer kritisk mot regeringens arbete. Av de 46 granskade ärenden har 30 
ärenden lämnats utan några egentliga kommentarer eller uttalanden. 
 
I ett fåtal (3) ärenden får statsråd (både från nuvarande och tidigare regering) 
mildare kritik. I två fall gäller det den nuvarande regeringen (Anna Johansson, 
Anders Ygeman) och i ett fall (Catharina Elmsäter-Svärd) den förra regeringen. 
I två fall har utskottet konstaterat att uttalanden från statsråd (Ygeman, 
Wikström) kommer i konflikt med regeringsformens bestämmelser om 
rättskipningens självständighet. I ett fall borde statsrådet (Romson) avstått att 
uttala sig då det berörde myndighetsutövning gentemot enskild.  
 
Det kanske mest uppmärksammade ärendet i årets granskning berör hanteringen 
av flyktingkrisen där granskningen visar, trots den stora ansträngningen i hela 
samhällsorganisationen, på förvånansvärt får brister avseende styrning och 
kontroll. I huvudsak har regeringens och myndigheternas arbete fungerat väl 
utifrån det som KU har att granska. Endast mindre synpunkter på dokumentering 
av kontakter mellan departement och myndigheter har påtalats. Samtidigt ser 
utskottet positivt på regeringens genomförda krisövningar och ansträngningarna 



 

  

inom EU för att hantera flyktingsituationen. Även när det gäller anmälningarna 
angående regeringens beredning av ID-kontrollerna inklusive remisshantering 
och lagrådsremiss har KU funnit att regeringens hantering har varit korrekt. 
I några fall uppmärksammar konstitutionsutskottet otillräcklig information som 
upphov till missförstånd och frågor. Sådana synpunkter från KUs sida kan dock 
inte tolkas som om regeringen är dålig på att kommunicera sina beslut och sin 
politik. Det är den inte. KUs synpunkter handlar mer om förtydliganden i 
informationen till bland annat riksdagen för att undvika eventuella missförstånd. 
 
Granskningen av ett flertal av EU-ärendena visar inte på några större formella fel 
utan främst strukturella brister som ofta hänger samman med de förutsättningar 
som ges av hanteringen inom EU. Efter ett initiativ i riksdagsstyrelsen ska nu 
riksdagens och regeringens arbete med EU-frågorna utredas. 
 
Konstitutionsutskottet har också i granskningen hittat administrativa brister i 
några fall. Dessa handlar främst om brister i diarieföring och handlingar som inte 
lämnats ut i tid. Detta är en kritik som KU har framfört i tidigare granskningar. 
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