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Anmälan om ny riksdagsledamot
1 Désirée Pethrus (KD) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 24 

september

Anmälan om ersättare
2 Christian Carlsson (KD) som ersättare fr.o.m. den 24 september 

t.o.m. den 31 december under Désirée Pethrus (KD) ledighet

3 Statsministeromröstning

Ärenden för hänvisning till utskott Förslag
 
Propositioner

4 2017/18:257 En modernisering av lagen om skiljeförfarande 
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober  

JuU

5 2017/18:291 Finansiella företags uppgifter till brottsutredande 
myndigheter
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober  

FiU

6 2017/18:292 Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av 
banker
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober  

FiU
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7 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på 
punktskatteområdet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober  

SkU

8 2017/18:295 Ändrade mervärdesskatteregler för 
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och 
elektroniska tjänster
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober  

SkU

9 2017/18:296 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot 
skatteundandraganden 
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober    

SkU

10 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål 
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober    

UbU

11 2017/18:299 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet 
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober    

TU

12 2017/18:301 Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare 
inom lantbruket som drabbats av torkan 2018 
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober    

FiU

13 2017/18:302 Återinförande av direktförverkande i samband med 
föreläggande av ordningsbot
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna 
proposition
Motionstiden utgår den 10 oktober  

JuU

Skrivelser
14 2017/18:283 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och 

läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga 
samhällsfunktioner 
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober    

FöU

15 2017/18:293 Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandraget 
som underlag för kommunjämförelser
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober 

FiU
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16 2017/18:297 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av 
affärsverken
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober 

FiU

17 2017/18:300 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den 
kommunala finansieringsprincipen
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 10 oktober 

FiU

EU-dokument
18 COM(2018) 614 Förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller 
en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023 
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 
november 2018

NU
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