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Uppskov med behandlingen av vissa
ärenden
Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Riksdagen medger att behandlingen av
dels Riksrevisionens styrelses redogörelse 2009/10:RRS27 om omlokalisering av myndigheter,
dels proposition 2009/10:218 om ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om
marknads- och konkurrensförhållanden,
dels skrivelse 2009/10:221 om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning,
dels proposition 2009/10:225 om ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen,
dels skrivelse 2009/10:226 om regelförenklingsarbetet 2006–2010,
dels nya ärenden som kan komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte
får skjutas upp till riksmötet 2010/11.

Stockholm den 15 juni 2010
På näringsutskottets vägnar

Carl B Hamilton

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Carl B Hamilton (fp), Tomas
Eneroth (s), Björn Hamilton (m), Hans Rothenberg (m), Jan Andersson
(c), Alf Eriksson (s), Krister Örnfjäder (s), Marie Weibull Kornias (m),
Karin Åström (s), Mikael Oscarsson (kd), Kent Persson (v), Liselott
Hagberg (fp), Per Bolund (mp), Cecilie Tenfjord-Toftby (m), Göran
Pettersson (m), Eva-Lena Jansson (s) och Marie Nordén (s).
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Utskottets överväganden
Enligt riksdagsordningen bör ett ärende avgöras under den valperiod då
det har väckts. Genom särskilt beslut kan emellertid riksdagen medge att
behandlingen av ärendet får skjutas upp till första riksmötet i nästa valperiod (5 kap. 10 § riksdagsordningen).
Regeringen har till riksdagen överlämnat proposition 2009/10:218 Ny
lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden, skrivelse 2009/10:221 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning, proposition 2009/10:225 Ny
varumärkeslag och ändringar i firmalagen samt skrivelse 2009/10:226 Regelförenklingsarbetet 2006–2010. Vidare har Riksrevisionens styrelse under
våren överlämnat redogörelse 2009/10:RRS27 om omlokalisering av myndigheter.
Propositionerna, skrivelserna, redogörelsen och eventuella tillhörande
motioner ska beredas av näringsutskottet. Enligt utskottet bör behandlingen
av dessa ärenden samt de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas
till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte uppskjutas till
2010/11 års riksmöte. Riksdagen bör genom ett beslut medge detta.
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