Socialutskottets betänkande
2009/10:SoU15

Uppskov med behandlingen av vissa
ärenden
Sammanfattning
I betänkandet gör utskottet en framställan till kammaren om att riksdagen
ska besluta att medge att behandlingen av ärenden får skjutas upp till det
första riksmötet i nästa valperiod.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Riksdagen medger att behandlingen av dels proposition 2009/10:125 En
ny alkohollag, följdmotionerna 2009/10:So9–2009/10:So12 och 90 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2009 om alkoholpolitiska frågor,
dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till socialutskottet under
återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till 2010/11 års riksmöte.

Stockholm den 3 juni 2010
På socialutskottets vägnar

Kenneth Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Kenneth Johansson (c), Ylva
Johansson (s), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Lars U
Granberg (s), Barbro Westerholm (fp), Marina Pettersson (s), Jan R
Andersson (m), Lennart Axelsson (s), Anders Andersson (kd), Margareta
B Kjellin (m), Elina Linna (v), Maria Kornevik Jakobsson (c), Thomas
Nihlén (mp), Finn Bengtsson (m), Ann Arleklo (s) och Gustav Nilsson (m).
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Utskottets överväganden
Enligt 5 kap 10 § riksdagsordningen ska ett ärende avgöras under den valperiod då det väckts. Genom ett särskilt beslut kan emellertid riksdagen
medge att behandlingen av ärenden får skjutas upp till det första riksmötet
i nästa valperiod.
Propositionen 2009/10:125 En ny alkohollag beslutades den 11 mars
2010 och bordlades i riksdagen den 19 mars. Motionstiden löpte ut den 7
april. Fyra följdmotioner väcktes. Vidare hade 90 motionsyrkanden om
alkoholpolitiska frågor väckts under allmänna motionstiden 2009.
I propositionen (s. 147 f.) finns ett avsnitt med EU-rättsliga aspekter.
Där redogörs bl.a. för det informationssystem som syftar till att motverka
handelshinder orsakade av tekniska föreskrifter på det icke harmoniserade
området (dir. 98/34 EG). En första s.k. frysningsperiod har löpt t.o.m. den
3 maj 2010. Mot bakgrund av att en medlemsstat har kommit in med ett
detaljerat yttrande har frysningstiden förlängts med tre månader till början
av augusti månad. Under frysningstiden får de tekniska föreskrifterna inte
antas. Sverige har via Kommerskollegium avgett ett svar till Europeiska
kommissionen under maj månad och kommissionen har besvarat detta den
31 maj.
Vidare har utskottet fått veta att regeringen inom kort kommer att
besluta om en proposition respektive en skrivelse, vilka bedöms komma
att bli hänvisade till socialutskottet för behandling.
Mot bakgrund av vad utskottet nu redovisat föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen får skjutas upp till 2010/11 års riksmöte när
det gäller dels propositionen 2009/10:125 En ny alkohollag, följdmotionerna 2009/10:So9–2009/10:So12 och 90 motionsyrkanden från allmänna
motionstiden 2009 om alkoholpolitiska frågor, dels de ärenden som kan
komma att hänvisas till socialutskottet under återstoden av innevarande riksmöte.
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