Kulturutskottets betänkande
2009/10:KrU15

Uppskov med behandlingen av vissa
ärenden
Sammanfattning
Regeringen har till riksdagen överlämnat proposition 2009/10:228, Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan stärks, samt skrivelse 2009/10:229, Handlingsplan för att
förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. Båda ärendena
har hänvisats till kulturutskottet.
I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen medger att behandlingen
av dessa ärenden, och de ytterligare ärenden som kan komma att hänvisas
till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte, får skjutas upp till
2010/11 års riksmöte.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Riksdagen medger att behandlingen av dels proposition 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan stärks, dels skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att
förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till kulturutskottet under återstoden av
innevarande riksmöte får skjutas upp till 2010/11 års riksmöte.

Stockholm den 15 juni 2010
På kulturutskottets vägnar

Siv Holma

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Siv Holma (v), Christer
Nylander (fp), Cecilia Magnusson (m), Leif Pagrotsky (s), Lars Wegendal
(s), Mats Johansson (m), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings
Backa (s), Dan Kihlström (kd), Olof Lavesson (m), Göran Persson i Simrishamn (s), Camilla Lindberg (fp), Esabelle Dingizian (mp), Göran Montan
(m), Anneli Särnblad (s), Helena Bouveng (m) och Per Lodenius (c).
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Utskottets överväganden
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen medger att behandlingen av proposition 2009/10:228
och skrivelse 2009/10:229 samt de ytterligare ärenden som kan
komma att hänvisas till kulturutskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till 2010/11 års riksmöte.
Enligt 5 kap. 10 § riksdagsordningen bör ett ärende avgöras under den
valperiod då det väckts. Riksdagen kan dock genom särskilt beslut medge
att behandlingen av ett ärende får skjutas upp till det första riksmötet i
nästa valperiod.
Regeringen har överlämnat proposition 2009/10:228, Filmcensuren för
vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan
stärks, samt skrivelse 2009/10:229, Handlingsplan för att förebygga och
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. Båda ärendena har hänvisats till
kulturutskottet för beredning.
Utskottet anser att beredningen av nämnda ärenden och de följdmotioner som eventuellt väcks med anledning av propositionen och skrivelsen
bör anstå till kommande riksmöte. Utskottet föreslår därför att riksdagen
medger att behandlingen av dessa ärenden, och de ytterligare ärenden som
kan komma att hänvisas till kulturutskottet under återstoden av innevarande riksmöte, får skjutas upp till 2010/11 års riksmöte.

Tryck: Elanders, Vällingby 2010
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