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Skrivelsens huvudsakliga innehåll
I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen
fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens
skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen regerings
beslut under tiden 1 januari–31 december 2008.
Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författ
ningar samt arbetet med regelförenkling och språkvård.
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Regeringens skrivelse med redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen
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Förord
Inledning
Sedan 1961 har regeringen lämnat redogörelser till riksdagen för vilka
åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut,
senast i skr. 2007/08:75. Redogörelsen är knuten till de skrivelser i vilka
riksdagen meddelar regeringen sina beslut. Redogörelsen upptar samtliga
riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret som är ställda till reger
ingen, men även äldre riksdagsskrivelser som inte tidigare har rapporte
rats som slutbehandlade av regeringen har tagits med.
Utöver själva redogörelsen för riksdagsskrivelsernas behandling har
regeringen i de senaste årens skrivelser lämnat redovisningar av regel
beståndet och regelregistreringen (senast skr. 2007/08:75 s. 5–12). Sådana
redovisningar lämnades dessförinnan i budgetpropositionerna (t.o.m. år
1991 i bil. 2 Gemensamma frågor och åren 1993 och 1994 i bil. 8 Finans
departementet). År 1995 utökades dessutom skrivelsen med information
om regelverket och en redogörelse för det pågående reformarbetet avse
ende reglers kvalitet och språkvård.
Utformningen av 2008 års redogörelse
Inom Regeringskansliet har det upprättats en ny redogörelse för behand
lingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Den nu sammanställda re
dogörelsen avser huvudsakligen sådana åtgärder som vidtagits under ti
den 1 januari–31 december 2008. För att underlätta för riksdagsutskotten
att vid sitt utvärderings- och uppföljningsarbete få en så aktuell bild som
möjligt har redovisningen fått omfatta även vissa regeringsbeslut från ti
den efter den egentliga redovisningsperiodens utgång. Detta förfarande
har använts om riksdagsskrivelserna därigenom har kunnat rapporteras
som slutbehandlade.
Liksom tidigare är redogörelsen uppställd departementsvis, som regel
efter det departement riksdagsskrivelsen har ställts till. En sådan princip
kan dock inte upprätthållas fullt ut. Vissa departement har upphört, till
kommit eller ändrat namn och även med i övrigt bibehållen departements
organisation har ärendegrupper vid flera tillfällen flyttats mellan olika de
partements verksamhetsområden. I sådana fall redovisas riksdagsskrivel
serna under de departement som numera är ansvariga för beredningen av
sakfrågorna enligt uppdelningen i bilagan till förordningen (1996:1515)
med instruktion för Regeringskansliet (omtryckt 2008:66 och senast änd
rad 2008:1388).
Inom varje departements område har material grupperats i fyra huvudavsnitt, nämligen först de äldre riksmötena, därefter riksmötena 2006/07
och 2007/08 och sist tiden fram till juluppehållet av det nu pågående riks
mötet 2008/09. Redovisningen omfattar alla till regeringen ställda riks
dagsskrivelser fr.o.m. nr 124 från 2007/08 t.o.m. nr 154 från 2008/09. Re
dovisningen omfattar vidare de riksdagsskrivelser från tidigare riksmöten



som inte tidigare har redovisats som slutbehandlade. Vid utvärderingen
och uppföljningen av riksdagens beslut tilldrar sig regeringens åtgärder
med anledning av riksdagens tillkännagivanden till regeringen ett särskilt
intresse. De moment i utskottsbetänkandena som innehåller sådana till
kännagivanden utmärks i redovisningen med en asterisk (*).
De departementsvisa avsnitten kompletteras med två register. Ett är
kronologiskt uppställt och innehåller hänvisningar om var i redogörel
sen varje riksdagsskrivelse återfinns, uppgift om vilket riksdagsutskott
som berett ärendet och om regeringen har slutbehandlat skrivelsen eller
ej. I det andra registret, som innehåller samma sakuppgifter, är riksdags
skrivelserna grupperade efter de utskott där ärendena beretts.
Ett väsentligt inslag i redogörelsen för behandlingen av riksdags
skrivelserna utgör lagstiftningsärendena och regeringens utfärdande av
lagar eller beslut om förordningar. Många av förordningarna är samtidigt
grunden för en omfattande normgivning på myndighetsnivå. Därför läm
nas i detta sammanhang en aktuell redovisning av regelbeståndet och registreringen av regler.
Stort avseende fästs vid regelfrågor och konsekvenser av regler. Sedan
mitten av 1980-talet bedrivs ett omfattande arbete med att ompröva reg
ler i takt med att resultat- och målstyrningen utvecklas. Syftet med detta
arbete är främst att bättre anpassa reglerna till de aktuella målen för verk
samheterna men även att så långt det går begränsa antalet regler. Till re
gelarbetet hör också att få en bättre struktur i reglerna och ett enkelt och
klart språk. Inledningsvis redovisas därför information om regelverket
samt arbetet med regelförenkling, språkvård och det offentliga rättsinformationssystemet.

Skr. 2008/09:75



Regelförenkling, språkvård och det offentliga
rättsinformationssystemet
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Regelförenkling i Sverige
Regeringskansliet arbetar sedan lång tid tillbaka kontinuerligt med frågor
om enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftningen. Huvudsakligen sker ar
betet genom Justitiedepartementets granskning av textutkast till regering
ens beslut. Utkast med EU-rättslig innebörd granskas av Statsrådsbered
ningen. Texter som granskas är lagrådsremisser, propositioner, skrivelser
till riksdagen, förordningar, kommittédirektiv och lagar inför kungörande
i SFS. Varken trycklov, överlämnande till Lagrådet eller offentliggörande
på annat sätt får ske innan granskningen ägt rum.
Granskningen av texterna inriktas på konstitutionella frågor, andra cen
trala rättsliga frågor, författningstekniska frågor samt på språkliga frågor.
I konstitutionellt hänseende ska de granskade texterna uppfylla reger
ingsformens krav på remissbehandling och lagrådsgranskning. Bemyndi
ganden för regeringen, kommunerna och myndigheterna ska vara korrekt
utformade och myndighetsutövning får inte överlämnas till enskilda or
gan utan lagstöd.
Andra centrala rättsliga frågor som granskas är om förslagen leder till
några betänkliga retroaktiva verkningar från rättssäkerhetssynpunkt och
vilka konsekvenser som ett förslag får för tillämpningen av förvaltningsla
gens (1986:223) grundläggande regler.
Författningstekniken granskas så att den är genomtänkt, klar och enhet
lig. Detta gäller särskilt vid genomförandet av EU-rätten i Sverige.
I språkligt hänseende lämnas förslag till ett överskådligt och effektivt
presentationssätt. Förslag lämnas även på rubriker, meningsbyggnad,
lämplig terminologi och ett enhetligt skrivsätt. De granskade texterna ska
hålla hög allmän kvalitet och vara begripliga. Målet är att språket i författ
ningarna ska vara klart och enkelt.
Arbetet med granskningen beskrivs i stora drag i Statsrådsberedningens
(SB) PM 1996:6 Hur granskningsenheten granskar delningar. Vid gransk
ningen används SB:s PM 1995:2 Att styra genom regler? Checklista för
regelgivare. Detaljerade anvisningar för den formella utformningen av
författningar finns i Gröna boken (Ds 1998:66). Språkexperternas gransk
ningsarbete beskrivs översiktligt i SB:s PM 1994:2. Som stöd för den
språkliga granskningen av författningar används bl.a. SB:s PM 1994:4
Några riktlinjer för författningsspråket. Samtliga PM finns intagna i SB:s
riktlinjer (Ds 1998:52).
Regeringskansliet anordnar regelbundet särskilda utbildningar i propo
sitions- och författningsskrivning.
Reglers effekter för företags villkor
Regeringens mål för regelförenklingsarbetet är att minska företagens ad
ministrativa kostnader till följd av statliga regelverk med 25 procent till
hösten 2010 och skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag.
Regeringen gav den 30 november 2006 Regeringskansliet i uppdrag att ta
fram underlag för en gemensam handlingsplan för regeringen och berörda



myndigheter avseende regelförenklingar. Ett 50-tal myndigheter fick i
uppdrag att bistå Regeringskansliet. Det första steget i handlingsplanen
presenterades i början av juni 2007 och det andra steget i en skrivelse
till riksdagen i april 2008. Det tredje steget lanserades i juli 2008, nu
mera med 44 myndigheter som bistår Regeringskansliet i arbetet med att
ta fram åtgärder såsom förenkling av regler, förenklingar av processen för
att följa reglerna, ökat samarbete mellan myndigheter, förbättrad service
och tillgänglighet och förkortade handläggningstider m.m. Redovisningen
av detta steg i handlingsplanen kommer att ske under våren 2009.
För förvaltningsmyndigheterna under regeringen gäller från och med
den 1 januari 2008 en ny förordning om konsekvensutredning vid regel
givning. Enligt nya riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar i Re
geringskansliet, tillämpliga från och med den 15 juni 2008, är frågeställ
ningarna i den nya förordningen även vägledande i Regeringskansliets
utarbetande av konsekvensutredningar. Mätningar av företagens adminis
trativa kostnader på för företagen relevanta områden är slutförda och nu
mera sker vid återkommande tillfällen uppdateringar av tidigare genom
förda mätningar. Verket för näringslivstutveckling (Nutek) har utvecklat
en databas, Malin, i vilken resultaten från mätningarna samlas. Databasen
möjliggör även beräkningssimuleringar i arbetet med att minska de admi
nistrativa kostnaderna inför ny regelgivning.
Regeringen har även inrättat ett rådgivande organ, Regelrådet, som ska
bistå regeringen och myndigheterna i arbetet med regelförenklingar för
företagen. Regelrådet ska granska utformningen av förslag till nya och
ändrade regler som kan få effekter av betydelse för företagen. Gransk
ningen ska göras med utgångspunkt i regeringens mål att minska företa
gens administrativa kostnader.
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Regelförenkling inom Europeiska unionen
Regelförenkling står på EU:s dagordning inom ramen för Lissabonstrate
gin. Europeiska rådet har betonat att det är viktigt att minska den admi
nistrativa bördan för företag för att på så vis stimulera Europas ekonomi.
Europeiska rådet har som mål att den administrativa bördan hänförlig till
EU:s regelverk ska minska med 25 procent till år 2012. Europeiska rådet
uppmanade medlemsstaterna att sätta motsvarande ambitiösa mål på na
tionell nivå, vilket numera det stora flertalet medlemsstater gjort. Regel
förenklingsarbetet inom EU har mycket stor betydelse för möjligheterna
att uppnå förenklade regelverk och minskade administrativa kostnader för
svenska företag.
Arbetet inom ramen för kommissionens förenklings- och åtgärdsprogram
m.m.
Regelförenklingsarbetet på EU-nivå består av flera olika delar, Kommis
sionen presenterade hösten 2005 sitt första rullande förenklingsprogram,
som därefter har uppdaterats med nya initiativ under 2006–2009. Det
finns för närvarande ca 185 förenklingsinitiativ inom ramen för program
met. Kommissionen har hittills beslutat om drygt 130 initiativ och antagit



75 av dessa. Majoriteten av de initiativ som beslutats av kommissionen är
förslag som kräver godkännande av parlamentet och rådet, den återstående
delen är rättsakter som kommissionen kan besluta om. Endast ett mindre
antal förslag har hittills antagits av parlamentet och rådet. Vid sidan av det
rullande förenklingsprogrammet antog kommissionen i januari 2007 ett
åtgärdsprogram för minskning av företagens administrativa bördor.
Processen att minska de administrativa bördorna hänförliga till EU:s re
gelverk sker i flera steg. Kommissionen har låtit genomföra mätningar av
företagens administrativa kostnader inom 13 prioriterade områden, totalt
42 rättsakter, vilka bedömts stå för ca 80 procent av företagens adminis
trativa bördor. Mätningarna blev klara mot slutet av år 2008. I avvaktan
på slutförandet av mätningarna lanserade kommissionen i två omgångar,
våren 2007 respektive våren 2008, totalt 21 enklare, omedelbara förenk
lingsåtgärder, s.k. fast track actions, vilka avser ge snabba minskningsef
fekt på företagens administrativa kostnader i storleksordningen 2,3 mil
jarder euro, totalt. Efter att mätningarna har slutförts har kommissionen
utlovat att nya förslag för att minska företagens administrativa bördor ska
presenteras framemot sommaren 2009. Det kan i sammanhanget nämnas
att den rådgivande högnivågruppen (”Stoiber-gruppen”), som kommissio
nen inrättade i augusti 2007, under år 2008 avgav flera yttranden kring hur
arbetet med att minska företagens administrativa bördor bör fortskrida.
Arbetet med att förbättra konsekvensanalyserna av nya regler på EUnivå fortsätter. Som ett led i detta arbete inrättade kommissionen i novem
ber 2006 en konsekvensbedömningnämnd för att granska kvaliteten på
konsekvensutredningarna. Nämnden har under år 2008 avgett drygt 180
yttranden över utkast till konsekvensanalyser från kommissionen. Kom
missionen har vidare sett över riktlinjerna för konsekvensanalyser i syfte
att förbättra analysernas användning och kvalitet.
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Regelförenkling utanför Europeiska unionen
På medlemsländernas begäran har OECD granskat regelreformeringsar
betet i över 20 av medlemsländerna. OECD:s granskning av Sverige ur ett
regelreformeringsperspektiv pågick från hösten 2005 till december 2006.
Slutrapporten (Sweden – Achieving Results for Sustained Growth) presen
terades i mars 2007. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer om
hur det svenska regelreformeringsarbetet skulle kunna förbättras i olika
avseenden.
Ett flertal av OECD:s rekommendationer har redan hörsammats från
svensk sida: regelförenklingsarbetet har intensifierats och bättre fokus,
organisation och ledarskap finns i regelförenklingsarbetet genom att bl.a.
nya samrådsgrupper har inrättats, ett förbättrat system för konsekvensana
lyser har lanserats genom förordningen (2007:1244) om konsekvensut
redning vid regelgivning, och ett regelråd har inrättats.
OECD kommer att granska olika aspekter på regelreformering i de 15
”gamla medlemsstaterna”, däribland Sverige, under perioden från våren
2008 till hösten 2009. OECD och kommissionen bedömer att en gransk
ning av regelreformeringsaspekter i medlemsstaterna är viktig bl.a. för att
nå uppsatta mål i Lissabonagendan.



Språkvård för bättre offentliga texter
Ett klart och enkelt språk är avgörande för regelkvaliteten och för en väl
fungerande kommunikation mellan myndigheter och medborgare, såväl
nationellt som inom EU.
I Regeringskansliet finns sedan många år språkexperter knutna till
granskningsverksamheten i Justitiedepartementet. De arbetar, förutom
med den språkliga granskningen av bl.a. lag- och förordningstexter, även
med rådgivning, utbildning och annan vägledning i textarbetet. Det finns
också en språkexpert hos förvaltningsavdelningens sektion för kommit
téservice. Språkexperten där ger råd om betänkandenas utformning under
hela textproduktionen och kan på så sätt medverka till en hög kvalitet på
beslutsunderlagen redan i början av lagstiftningsprocessen. Språkexper
terna deltar även som experter i vissa utredningar som har till uppgift att
arbeta om komplicerad lagstiftning.
Språkexperterna medverkar också i de handböcker och promemorior
från Statsrådsberedningen där språk- och textfrågor ingår. Många av des
sa publikationer och andra rekommendationer från språkexperterna finns
tillgängliga på webbsidorna Klarspråk på adressen www.regeringen.se/
klarsprak.
Några av språkexperterna ägnar sig även åt EU-språkvården. En viktig
uppgift för EU-språkvården är att underhålla och utvidga ett nätverk av
kontaktpersoner i EU-språkliga frågor på alla departement och på ett 40tal myndigheter. Genom nätverket kan översättarna i EU:s institutioner
snabbt få råd i t.ex. termfrågor. Kontaktnätet utnyttjas mycket flitigt – det
senaste året har kontakterna med framför allt kommissionens svenska
översättningsavdelning utökats betydligt. EU-språkvården förmedlar ock
så termfrågor till andra språkvårds- och terminologiorgan i Sverige och
Finland för att få till stånd enhetliga rekommendationer.
Den svenska arbetsmetoden med ett nätverk för kontakter i frågor som
gäller EU-termer har det senaste året väckt allt större intresse utomlands.
Från Finland, Estland, Litauen och Slovenien har kontakt tagits med EUspråkvården inför att eventuellt införa ett liknande system i dessa länder.
Rekommendationer och annan viktig information läggs ut på webbsi
dorna Klarspråk, som har en särskild avdelning för EU-språk. Där finns
t.ex. de handledningar och riktlinjer som gäller för EU-texter. En av dessa
är Gemensam praktisk handledning för utformningen av gemenskapslag
stiftning, som utarbetats av Europaparlamentets, kommissionens och rå
dets rättstjänster i enlighet med det interinstitutionella avtalet Bättre lag
stiftning (2003/C 321/01).
I EU-språkvårdens uppgifter ingår också att följa regelförenklingsarbe
tet i EU, bl.a. uppföljningen av det ovannämnda avtalet Bättre lagstiftning
(2003/C 321/01). Den svenska ståndpunkten att regelförenklingarbetet
generellt involverar även språkliga och redaktionella frågor medför att
strävan att påverka EU:s institutioner när det gäller den språkliga och
redaktionella utformningen av rättsakterna fortsätter. Även olika utbild
ningsinsatser, både för svenska tjänstemän och EU:s översättare, är en
viktig uppgift för EU-språkvården. Under hösten 2008 genomförde EUspråkvården t.ex. en utbildning för de svenska översättarna vid Region
kommittén/EESK.
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Det svenska klarspråksarbetet är i blickpunkten också i internationella
sammanhang. I juni 2008 anordnade granskningsenheten inom ramen
för Nordiska ministerrådets nordisk-baltiska samarbete en konferens om
klarspråk och kvalitet i lagstiftning ur ett medborgarperspektiv. Under det
svenska ordförandeskapet i EU under hösten 2009 kommer gransknings
enheten att ordna ett seminarium, Öppenhet och klarspråk i EU, tillsam
mans med grundlagsenheten i Justitiedepartementet.
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Det offentliga rättsinformationssystemet
Det offentliga rättsinformationssystemet utvecklas och förnyas kontinu
erligt. Sedan den 1 juli 2000 är i huvudsak all information som ska ingå i
systemet tillgänglig genom en gemensam ingångssida på Internet: www.
lagrummet.se. Rättsinformationssystemet innehåller föreskrifter av olika
slag, både sådana som publiceras i Svensk författningssamling (SFS) och
sådana som publiceras i någon myndighets författningssamling. Systemet
innehåller också förarbeten till lagstiftning, rättspraxis och visst interna
tionellt material. Den 1 december 2003 öppnades möjligheter för att låta
systemet omfatta vägledande domstolsavgöranden i sin helhet och inte
endast korta referensuppgifter om dessa avgöranden. Även kommuner
och landsting har möjlighet att ansluta sig till rättsinformationssystemet,
men det har ännu inte skett.
Nästan all information i rättsinformationssystemet tillhandahålls utan
avgifter. Detta är betydelsefullt ur ett demokratiskt perspektiv.
Rättsinformationen finns i ett stort antal databaser runt om i landet.
Innehållet i systemet är dock med teknikens hjälp tillgängligt för använ
darna på ett enhetligt och samlat sätt via den gemensamma ingångssidan
Lagrummet på Internet. Varje offentligt organ som deltar i rättsinforma
tionssystemet ansvarar för att informationen sprids elektroniskt och att
den är korrekt och aktuell. För samordningen av rättsinformationssyste
met finns det en samordningsmyndighet, som sedan den 1 januari 2009
är Domstolsverket. Inom samordningsmyndigheten finns det ett råd med
högst 14 ledamöter, som representerar de deltagande myndigheterna.
Ständiga representanter i detta råd är Regeringskansliet och Domstolsver
ket. Ytterligare fem myndigheter ingår i rådet för en begränsad tid.
Under 2004 överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen om den
fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet (skr. 2003/04:168). I
skrivelsen redovisar regeringen sin syn på det framtida rättsinformations
systemet. I skrivelsen anges bl.a. att det statliga ansvaret för rättsinfor
mationen i framtiden främst bör vara inriktat på att tillgodose enskilda
personers och den offentliga förvaltningens behov av att ha tillgång till
och söka information på det rättsliga området. Vidare anges att rättsinfor
mationssystemet bör innehålla samma slags information som det gör i dag
samt att en viktig uppgift för framtiden är att överväga i vilka hänseenden
den information som finns tillgänglig i systemet bör förbättras. Särskilda
insatser bör göras för att kommunernas författningar ska bli tillgängliga
via systemet. Viktiga uppgifter är också att information och sökfunktioner
presenteras på ett lättillgängligt, överskådligt och enhetligt sätt samt att
systemet anpassas till användare med särskilda behov.



Regeringen gör bedömningen att varje organ som producerar rättsin
formation bör ta ansvar för den egna informationen och för att den sprids
elektroniskt. Utvecklingen av systemet bör vara låst till gemensamma
standarder för märkning, strukturering och sökning. Informationen i sys
temet bör kunna grupperas och presenteras på flera olika sätt och det bör
finnas länkar mellan olika informationskällor.
I dag kungörs författningar i den tryckta pappersversionen av Svensk
författningssamling. En utredare har dock föreslagit att författningar i
framtiden i stället ska kungöras elektroniskt på en särskild webbplats för
ändamålet (SOU 2008:88).
Ett arbete pågår dessutom med att förbättra det offentliga rättsinfor
mationssystemet, Rättsinformationsprojektet (http://rinfo.lagrummet.se).
Projektet arbetar med att ta fram en standard för att märka information
som regleras i rättsinformationsförordningen (1999:175), dvs. bland an
nat propositioner och SFS. Standarden bygger på en märkning som gör
det möjligt att strukturera informationen så att den blir sökbar och sam
manhållen med hjälp av länkar.

Skr. 2008/09:75

Lagar och förordningar
Antalet gällande grundförfattningar per den 1 mars 2009 är 3 732. Av des
sa författningar är 1 300 lagar. Motsvarande siffror per den 1 mars 2008
var 3 865, varav 1 313 lagar.
Under år 2008 har EG-direktiv genomförts i 98 ändringsförfattningar
(34 lagar och 64 förordningar) och 48 nya grundförfattningar (20 lagar
och 28 förordningar) enligt de nothänvisningar som finns på varje författ
ning som innehåller EG-regler. Elektronisk tillgång till EU-rätten finns
framför allt i databasen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm).
Sedan den 1 juli 1997 lägger också EG-domstolen ut sina utslag samt EGfördragen på sin egen webbplats på Internet (http://curia.europa.eu/sv/).
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REGELBESTÅNDET I SFS under perioden 1999–2009

Skr. 2008/09:75
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Antalet kungjorda grund- och ändringsförfattningar i SFS under år 2008
var 1 444. Av dessa författningar var 160 grundförfattningar (49 lagar och
111 förordningar m.m.). Den siffran kan jämföras med 1 475 under år
2007, 1 592 under 2006 och 1 257 under 2005. Fördelningen på depar
tementsområde av SFS-författningarna per den 31 december 2008 är föl
jande.
Departement
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställd
hetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Övriga
Totalt

Antal för
fattningar

Lagar

Förord- Övrigt
n ingar

9
838
146
116
411
832
183
161
161
425

1
420
29
33
136
367
21
45
42
131

8
312
82
77
239
410
153
82
111
262

0
106
35
6
36
55
9
34
8
32

81
113
84
192
3752

32
22
43
0
1322

48
90
38
4
1916

1
1
3
188
514
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REGELBESTÅNDET HOS MYNDIGHETERNA under perioden
1998–2008

Skr. 2008/09:75
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Antalet rubriker i myndigheternas regelförteckningar den sista december
2008 har beräknats till ca 7 700. Det innebär en minskning med ca 100
regelrubriker sedan året innan. Uppgifterna i myndigheternas regelför
teckningar är fortfarande mycket osäkra. Det är exempelvis inte säkert
att begreppet grundförfattning definieras på samma sätt hos olika myndig
heter. Användningen av datateknik blir emellertid allt vanligare också
i myndigheternas interna regelregistrering. Det nya rättsinformations
systemet förutsätter bl.a. att definitionerna i regelförteckningen stand
ardiseras. Allteftersom myndigheternas författningar registreras i det nya
rättsinformationssystemet kommer därför uppgifterna att bli mer tillför
litliga.
Antal regelrubriker per departementsområde är ungefär följande
Området
Antal titlar
(avrundade hundratal)
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Summa

500
100
400
600
1 500
700
500
200
2 800
100
100
200
7 700
12

Statsrådsberedningen

Skr. 2008/09:75

Riksmötet 2006/07

Statsrådsberedningen

Riksdagens skrivelse
1.

nr 215
EU:s fördrag
Skr. 2006/07:85, bet. 2006/07:KUU1
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. SB 5)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om EU:s fördrag: Lissabonfördraget om ändring av för
draget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen undertecknades den 13 december 2007.
Den 3 juli 2008 beslutade regeringen proposition 2007/08:168 Lissa
bonfördraget.

Riksmötet 2007/08
2.

nr 124
Granskningsbetänkande
Bet. 2007/08:KU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 april 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

3.

nr 126
Granskning av statsrådens tjänsteutövning
Bet. 2007/08:KU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 april 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

4.

nr 127
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – uppfölj
ningsrapport 2007
Skr. 2007/08:23, bet. 2007/08:NU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

5.

nr 176
Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2007
Skr. 2007/08:85, bet. 2007/08:UU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 maj 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.

6.

nr 242
Granskningsbetänkande
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Bet. 2007/08:KU20
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Statsrådsberedningen

Den 4 september 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
7.

nr 243
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen
Skr. 2007/08:75, bet. 2007/08:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 september 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 2008/09
8.

nr 48
Tilläggsbudget 2 för 2008
Bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2008 beslutade regeringen om ändring av regle
ringsbrev för budgetåret 2008 avseende Regeringskansliet.

9.

nr 64
Lissabonfördraget
Prop. 2007/08:168, bet. 2008/09:UU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1095). Samma dag beslutade regeringen att ratificera Lis
sabonfördraget och de protokoll som har förtecknats i slutakten till
fördraget.

10. nr 79
Utgiftsområde 1 Rikets styre
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 december 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2009 avseende Regeringskansliet, fördelning av anslags
medel för 2009 avseende Regeringskansliet, regleringsbrev för bud
getåret 2009 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
och regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 90:7.
11. nr 141
Riksrevisionens årliga rapport
2008/09:RRS1, bet. 2008/09:FiU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
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Justitiedepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Justitiedepartementet

Riksmötet 1998/99
Riksdagens skrivelse
1.

nr 185
Familjerättsliga frågor, m.m.
Mot. 1998/99:L420, bet. 1998/99:LU18
Tidigare redovisad, se skr. 1999/2000:75 (p. Ju 66), 2000/01:75 (p.
Ju 41), 2001/02:75 (p. Ju 34), 2002/03:75 (p. Ju 23), 2003/04:75 (p.
Ju 17), 2004/05:75 (p. Ju 11), 2005/06:75 (p. Ju 6), 2006/07:75 (p.
Ju 5) och 2007/08:75 (p. Ju 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 14 om juridiskt biträde för barn*: Frågan behandlas i depar
tementspromemorian Utövandet av barns rättigheter i familjerätts
processer (Ds 2002:13). Promemorian har remissbehandlats. Frågan
kommer att behandlas i samband med ett lagstiftningsprojekt i ett
näraliggande ämne senast våren 2010 (Jfr. p. Ju 26).

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
2.

nr 134
Upphovsrätten och offentlighetsprincipen
Prop. 1999/2000:35, bet. 1999/2000:KU14
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Ju 53), 2001/02:75 (p. Ju
38), 2002/03:75 (p. Ju 25), 2003/04:75 (p. Ju 19), 2004/05:75 (p. Ju
12), 2005/06:75 (p. Ju 7), 2006/07:75 (p. Ju 6) och 2007/08:75 (p.
Ju 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om frågans fortsatta beredning*: Offentlighets- och sekre
tesskommittén (Ju 1999:06) har haft i uppdrag att undersöka om
det i något fall finns behov av att öka möjligheten att inte tillhan
dahålla handlingar som innehåller upphovsrättsligt skyddade verk.
Kommittén har i delbetänkandet Offentlighetsprincipen och den nya
tekniken (SOU 2001:3) förordat att frågan om avvägningen mellan
upphovsrätten och yttrande- och informationsfriheten blir föremål
för en bredare översyn och att ytterligare lagstiftning i syfte att för
hindra tvångsoffentliggörande av upphovsrättligt skyddade verk får
anstå till dess en sådan översyn kommit till stånd. Med anledning
av kommitténs ställningstagande lade regeringen i den efterföljande
propositionen (prop. 2001/02:70) inte fram något förslag i denna
del. I regeringens skrivelse 2001/02:75 uttalade regeringen att det
under den tid som gått sedan 8 kap. 27 § sekretesslagen (1980:100)
infördes inte hade framkommit att det finns något praktiskt behov
av ytterligare lagändringar. Regeringen hade därför för avsikt att
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lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna. Med anledning härav ut
talade konstitutionsutskottet i sitt betänkande 2001/02:KU35 som
sin mening att regeringen inte borde lägga riksdagsskrivelsen till
handlingarna innan något förslag till permanent lösning har presen
terats eller, i enlighet med vad Offentlighets- och sekretesskommit
tén förordade, efter att en bredare översyn av de aktuella frågorna
har skett. I regeringens skrivelse 2003/04:75 uttalade regeringen att
den mot bakgrund av vad konstitutionsutskottet hade anfört hade för
avsikt att tillsätta en utredning som skulle få till uppgift att överväga
frågan om en permanent lösning. Den 15 december 2004 beslutade
departementschefen att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda
upphovsrätten och handlingsoffentligheten (Ju 2004:V). Utredaren
har avlämnat sitt förslag som innebär att ingen lagändring förordas
(Ds 2005:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet). Promemorian
har remissbehandlats. Regeringen avser att behandla frågan i en pro
position under hösten 2009.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
3.

nr 140
Namnlagen
Mot. 2000/01:L412 m.fl., bet. 2000/01:LU11
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. Ju 53), 2002/03:75 (p. Ju
34), 2003/04:75 (p. Ju 24), 2004/05:75 (p. Ju 16), 2005/06:75 (p. Ju
8), 2006/07:75 (p. Ju 7) och 2007/08:75 (p. Ju 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om ändringar i namnlagen*: Uppdrag att se över den in
ternationellt privaträttsliga delen av namnrätten har lämnats till en
utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2009. Under
våren 2009 planeras direktiv till en utredning som ska se över andra
namnrättsliga frågor.

4.

nr 149
Författningsfrågor
Mot. 1999/2000:K206 yrkande 11 m.fl., bet. 2000/01:KU11 Tidi
gare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. Ju 55), 2002/03:75 (p. Ju 35),
2003/04:75 (p. Ju 25), 2004/05:75 (p. Ju 17), 2005/06:75 (p. Ju 9),
2006/07:75 (p. Ju 8) och 2007/08:75 (p. Ju 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om folkomröstningsutredning* och mom. 18 om lagprövningsfrågor*: Regeringen beslutade den 1 juli 2004 direktiv till en
parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att göra en sam
lad översyn av regeringsformen (Grundlagsutredningen, Ju 2004:11,
dir. 2004:96). I uppdraget ingick bl.a. att göra en översyn av folk
omröstningsinstitutet samt att utreda frågorna om lagprövning och
om det finns behov av en författningsdomstol. Kommittén har re
dovisat sitt uppdrag i betänkandet En reformerad grundlag (SOU
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2008:125). Betänkandet är utsänt på remiss och regeringen avser att
lämna en proposition i ärendet under hösten 2009.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

Mom. 14 om riksdagsledamöters skydd mot åtal*: Frågan har be
handlats i Grundlagsutredningens betänkande.
5.

nr 184
Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet
Prop. 2000/01:50, mot. 2000/01:Fi11 m.fl., bet. 2000/01:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. Ju 64), 2002/03:75 (p. Ju
39), 2003/04:75 (p. Ju 27), 2004/05:75 (p. Ju 19), 2005/06 (p. Ju
10), 2006/07:75 (p. Ju 9) och 2007/08:75 (p. Ju 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om kreditupplysningar om mindre belopp m.m.*: Frågan
behandlas i departementspromemorian Ett starkare skydd för den
enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2008:34). Promemo
rian har remissbehandlats. En lagrådsremiss planeras under 2009.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
6.

nr 204
Planfrågor
Mot. 2001/02:Bo228 och Bo249, bet. 2001/02:BoU8
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 59), 2003/04:75 (p. Ju
36), 2004/05:75 (p. Ju 24), 2005/06:75 (p. Ju 14), 2006/07:75 (p. Ju
11) och 2007/08:75 (p. Ju 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 19 om rätten att använda offentlig plats*: Med anledning av
riksdagens tillkännagivande uppdrog Regeringskansliet (Justitiede
partementet) åt en särskild utredare att biträda departementet med
att utreda frågor om anordnande av allmänna sammankomster på of
fentlig plats. Den särskilde utredaren redovisade den 30 maj 2008
uppdraget i promemorian Allmänna sammankomster på offentlig
plats (Ds 2008:53).
I promemorian konstateras att regeringsformen ger medborgarna
ett starkt skydd för yttrandefriheten och andra opinionsfriheter, men
att detta skydd inte kan göras gällande enskilda emellan. Vidare
konstateras att det står klart att fastighetsägares rättigheter – och det
bruk som görs av dessa – inte kan anses stå i missförhållande till
intresset av att få anordna allmänna sammankomster på platser som
utgör offentlig plats enligt ordningslagen. Problemet är inte så stort
att det motiverar fler inskränkningar i markägares befogenheter än
de som redan gäller. Det finns således inte anledning att överväga
några lagändringar. I promemorian slås också fast att det skulle vara
problematiskt att införa sådana regler som begränsar fastighetsäga
res rättigheter mot bakgrund av den starka ställning som tillkommer
egendomsskyddet enligt Europakonventionen.
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Regeringen gör inte någon annan bedömning än utredaren i frå
gan om behovet av lagändring för att öka möjligheterna till opini
onsbildning på offentlig plats och avser att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
7.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

nr 212
Lagstiftningsprocessen m.m.
Skr. 2001/02:103, mot. 2001/02:K246, bet. 2001/02:KU29
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 61), skr. 2003/04:75
(p. Ju 37), skr. 2004/05:75 (p. Ju 25) skr. 2005/06:75 (p. Ju 15), skr.
2006/07:75 (p. Ju 12) och skr. 2007/08:75 (p. Ju 9).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om Konsekvenser av ramlagstiftning*: Regeringen har be
dömt att behov av ytterligare åtgärder än de som redan vidtagits inte
föreligger. Den 2 oktober 2008 beslutade regeringen att lägga riks
dagens skrivelse till handlingarna.

8.

nr 233
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet
Prop. 2001/02:74, mot. 2001/02:K51, bet. 2001/02:KU21 Tidiga
re redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 66), 2003/04:75 (p. Ju 38),
2004/05:75 (p. Ju 26), 2005/06:75 (p. Ju 16), 2006/07:75 (p. Ju 13)
och 2007/08:75 (p. Ju 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som
sker med hjälp av elektromagnetiska vågor*, mom. 3 om skyddet
för den personliga integriteten*, mom. 6 om utvärdering av brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen*: Frågorna under momenten
behandlas av den beredning – nu Yttrandefrihetskommittén – på det
tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området som regeringen tillsatte
den 30 april 2003 (dir. 2003:58). Beredningen redovisade sitt arbete
med bl.a. frågan under mom. 6 i betänkandet SOU 2004:114. Över
synen av brottskatalogen mynnade ut i bedömningen att inget brott
nu bör utmönstras ur brottskatalogen. Betänkandet har remissbe
handlats. Regeringen avser att behandla denna fråga i en proposition
med vissa grundlagsfrågor på tryck- och yttrandefrihetsrättens om
råde under hösten 2009. Beredningen har i debattbetänkandet SOU
2006:96 analyserat i vilken utsträckning bestämmelserna i tryckfri
hetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är teknikberoende
och om nya tekniker omfattas av grundlagsregleringen (mom. 1).
Debattbetänkandet har remissbehandlats. Den 7 juni 2007 beslutade
regeringen genom tilläggsdirektiv att ombilda beredningen till en
parlamentariskt sammansatt kommitté. Den 17 april 2008 fick bered
ningen, som efter ombildningen antagit namnet Yttrandefrihetskom
mittén, ytterligare tilläggsdirektiv. Enligt dessa ska frågan om grund
lagsregleringen av tryck- och yttrandefriheten även i fortsättningen
ska vara teknikberoende övervägas på nytt (mom. 1). I uppdraget
ingår också att utreda om skyddet för enskildas integritet och pri
vatliv i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bör
stärkas (mom. 3). Uppdraget i dessa delar ska redovisas senast den
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20 december 2011. Kommitténs arbete med eventuella förslag till
ändrad lagstiftning fortsätter i enlighet med tidigare givna direktiv.
Ett delbetänkande överlämnades i februari 2009 (SOU 2009:14) och
regeringen avser att lämna en proposition under hösten 2009.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
9.

nr 173
Statlig förvaltning
Mot. 2003/04:K271 yrkande 19 m.fl., bet. 2003/04:KU11
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Ju 43), 2005/06:75
(p. Ju 25), 2006/07:75 (p. Ju 16) och 2007/08:75 (p. Ju 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om tillsättning av högre statliga tjänster*: Regeringen be
slutade den 1 juli 2004 direktiv till en parlamentariskt sammansatt
kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsfor
men (Grundlagsutredningen, Ju 2004:11, dir. 2004:96). I uppdraget
ingick bl.a. att se över möjligheten att öka öppenheten vid tillsätt
ningar av högre statliga tjänster. Kommittén har redovisat sitt upp
drag i betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125). Betän
kandet är utsänt på remiss och regeringen avser att lämna en propo
sition i ärendet under hösten 2009.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
10. nr 153
Statlig förvaltning m.m.
Mot. 2004/05:K410 m.fl., bet. 2004/05:KU14
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 32), 2006/07:75 (p. Ju
18) och 2007/08:75 (p. Ju 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om dröjsmål hos myndigheter*: Högsta domstolen har sla
git fast att enskilda vars rätt till prövning inom skälig tid enligt arti
kel 6.1 Europakonventionen har kränkts, kan ha rätt till skadestånd
från staten (NJA 2005 s. 462). Vidare har regeringen tillsatt en sär
skild utredare som ska se över bestämmelserna i förvaltningslagen
(1986:223) och lämna förslag till en ny lag (Förvaltningslagsutred
ningen, Ju 2008:08, dir. 2008:36). Utredaren ska bl.a. behandla frå
gan om vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med
alltför långa handläggningstider hos myndigheterna. Utredaren ska
slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2010.
11. nr 179
Associationsrättsliga frågor, m.m.
Mot. 2004/05:L315, mot. 2004/05:L357, bet. 2004/05:LU12
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Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 40), 2006/07:75 (p. Ju
19) och 2007/08:75 (p. Ju 15).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

Mom. 5 om skydd för företagshemligheter*: En utredning har i be
tänkandet Förstärkt skydd för företagshemligheter (SOU 2008:63)
föreslagit vissa ändringar i lagen om skydd för företagshemligheter.
Betänkandet har remissbehandlats och bereds inom Regeringskans
liet. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 6 om avtalsvillkor mellan näringsidkare*: Det övervägs i
vilket sammanhang frågan ska behandlas.
12. nr 180
Namnlagen
Mot. 2004/05:L210 m.fl., bet. 2004/05:LU13
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 41), 2006/07:75 (p. Ju
20) och 2007/08:75 (p. Ju 16).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 Ändringar i namnlagen*: Uppdrag att se över den interna
tionellt privaträttsliga delen av namnrätten har lämnats till en utre
dare. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2009. Under vå
ren 2009 planeras direktiv till en utredning som ska se över andra
namnrättsliga frågor.
13. nr 210
Fakturaskojeri
Mot. 2004/05:L333 yrkande 4, bet. 2004/05:LU19
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 54), 2006/07:75 (p. Ju
21) och 2007/08:75 (p. Ju 17).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
14. nr 247
Upphovsrätten i informationssamhället – genomförande av direktiv
2001/29/EG, m.m.
Prop. 2004/05:110, bet. 2004/05:LU27
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 58), 2006/07:75 (p. Ju
22) och 2007/08:75 (p. Ju 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om godkännande av internationella fördrag: I enlighet med
rådets beslut av den 16 mars 2000 (2000/278/EG, EGT L89/6 den
11 april 2000) är avsikten att medlemsstaterna i EU och gemenska
pen ska tillträda fördragen (WIPO Copyright Treaty och WIPO Per
formances and Phonograms Treaty) samordnat genom att samtidigt
deponera sina ratifikationsinstrument hos Världsorganisationen för
den intellektuella äganderätten (WIPO). Detta ska ske så snart samt
liga medlemsstater har genomfört direktivet samt i övrigt vidtagit de
åtgärder som behövs, vilket ännu inte skett. Genom regeringsbeslut
den 18 september 2008 beslutades om ändringar i den internationel
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la upphovsrättsförordningen (SFS 851) som gör att det nu är möjligt
för Sverige att tillträda konventionerna. För svensk del kan alltså en
ratificering ske så snart övriga medlemsstater i EU är redo. Det sam
lade tillträdet kan beräknas ske under våren 2009. Momentet är inte
slutbehandlat.
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15. nr 308
Polisfrågor
Mot. 2004/05:Ju350, 2004/05:Ju501, 2004/05:Ju243 och 2004/05:
Ju329, bet. 2004/05:JuU19
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 69), 2006/07:75 (p. Ju
24) och 2007/08:75 (p. Ju 19).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om akademiska inslag i polisutbildningen*: Frågan har
behandlats av Utredningen om den framtida polisutbildningen (Ju
2006:12). Utredningen har redovisat sitt uppdrag i delbetänkandet
Framtidens polis (SOU 2007:39) och i slutbetänkande Den framtida
polisutbildningen (SOU 2008:39). Utredningens överväganden och
förslag har remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande in
om Justitiedepartementet.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
16. nr 71
Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning
Prop. 2005/06:6, bet. 2005/06:SfU4
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. UD 29), 2006/07:75 (p.
Ju 26) och 2007/08:75 (p. Ju 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om offer för människohandel*: Utredningen om männis
kohandel m.m. avlämnade i april 2008 sitt betänkande Människo
handel och barnäktenskap – ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU
2008:41). I betänkandet behandlas bland annat frågan om uppe
hållstillstånd för offer för människohandel. Betänkandet har remit
terats och bereds inom Justitiedepartementet. Momentet är inte slut
behandlat.
17. nr 119
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:JuU1
Tidigare redovisad, se skr 2005/06:75 (p. Ju 93), 2006/07:75 (p. Ju
27) och 2007/08:75 (p. Ju 21).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 20 om Regionala projekt: Västmanlands tingsrätt har under år
2008 tagit nya lokaler i Västerås i anspråk för sin samlade verksam
het. Den 22 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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18. nr 166
Mottagande av ensamkommande barn
Mot. 2005/06:Sf10 yrkande 3 m.fl., bet. 2005/06:SfU12
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 38) och 2007/08:75 (p.
Ju 23).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Regeringen har som förutskickats i förra årets skrivelse den 6 fe
bruari 2009 beslutat att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
19. nr 168
Processrättsliga frågor
Mot. 2005/06:Ju384 yrkande 22, bet. 2005/06:JuU11
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 39) och 2007/08:75 (p.
Ju 24).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 23 om parters och vittnens säkerhet: Domstolsverket gavs i
regleringsbrevet för 2007 avseende Sveriges Domstolar i uppdrag
att redovisa verkets och domstolarnas åtgärder för att öka skyddet
och säkerheten för de anställda och andra som besöker domstolarna,
bl.a. åtgärder som syftar till att vittnen och målsäganden inte kon
fronteras med den tilltalade i domstolens lokaler i avvaktan på och
under en förhandling. Den 12 september 2008 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
20. nr 188
Företagsinteckningens förmånsrätt
Mot. 2005/06:L208 m.fl., bet. 2005/06:LU18
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 44) och 2007/08:75 (p.
Ju 26).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen beslutade den 5 juni 2008 propositionen Företagshypo
tek – en bättre säkerhet för lån till företag. (prop. 2007/08:161).
21. nr 190
Genomförande av EG-direktiv om rätt till familjeåterförening samt
vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterför
ening
Prop. 2005/06:72, bet. 2005/06: SfU8
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 45) och skr. 2007/08:75
(p. Ju 27).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om misshandlade kvinnor*: I regleringsbrevet för budget
året 2008 avseende Migrationsverket gavs verket med anledning av
bet. 2005/06:SfU8 i uppdrag att lämna en redogörelse för tillämp
ningen av bestämmelsen i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningsla
gen (2005:716) om fortsatt uppehållstillstånd. Uppdraget redovisa
des den 29 augusti 2008. Regeringen avser att vidta vissa åtgärder
avseende förbättrad statistik från Migrationsverket. Momentet är
inte slutbehandlat.
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22. nr 199
Straffrättsliga frågor
Mot 2004/05:Ju351 yrkande 1, 2004/05:U306 yrkande 3, 2005/06:
Ju306 yrkande 15, 2005/06:Ju383 yrkande 4, 2005/06:Ju532 yr
kande 10, 2005/06:U382 yrkande 18, 2005/06:Ju334 yrkande 1,
2005/06:A311 yrkande 6, 2005/06:Ju223, 2005/06:Ju281, 2005/06:
Ju393, 2005/06:Ju397, 2005/06:Ju402 yrkande 5, 2005/06:Ju439 yr
kande 2, 2005/06:Ju475 yrkande 2 och 3, 2005/06:Ju491, 2005/06:
Ju505 yrkande 3, 2005/06:Ju520, 2005/06:Ju532 yrkande 17,
2005/06:Ju558, 2005/06:Ju505 yrkande 4 och 2005/06:Ju518, bet.
2005/06:JuU22
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 48) och 2007/08:75 (p.
Ju 28).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om otillbörliga medel vid människohandelsbrott*: I riks
dagsskrivelsen har riksdagen uppmanat regeringen att återkomma
med lagförslag i fråga om att kravet på att en gärningsman ska ha
använt s.k. otillbörliga medel för att kunna dömas för människo
handel om offret varit över 18 år bör slopas. Regeringen beslutade
den 20 december 2005 kommittédirektiv Översyn av bestämmelsen
om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01, dir. 2005:152). Enligt
direktiven skulle den särskilde utredaren bl.a. göra en översyn av
straffbestämmelsen om människohandel och överväga om det för
straffansvar inte längre ska krävas att otillbörliga medel använts. Ut
redningen om människohandel m.m. avlämnade i april 2008 sitt be
tänkande Människohandel och barnäktenskap – ett förstärkt straff
rättsligt skydd (SOU 2008:41). Betänkandet innehåller bl.a. flera
förslag på hur utformningen av straffbestämmelsen kan förtydligas
och kompletteras. Utredningen anser att människohandelsbrottet
även fortsättningsvis ska innehålla rekvisit som tydliggör att brottet
är ett fridskränkningsbrott och att kravet på att gärningsmannen ska
ha använt sig av otillbörliga medel därför ska finnas kvar. Utred
ningen har dock föreslagit att de rekvisit som beskriver de otillbör
liga medlen ska ges en tydligare och mer lättillgänglig utformning
än de nuvarande. Förslaget har remitterats och bereds inom Justitie
departementet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 18 om översyn av sexköpslagen*: Regeringen beslutade
den 24 april 2008 kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot
köp av sexuell tjänst (Ju 2008:3704, dir. 2008:44). Enligt direktiven
ska den särskilde utredaren utvärdera tillämpningen av förbudet mot
köp av sexuell tjänst och de effekter förbudet har fått. Syftet med
utvärderingen är att undersöka hur bestämmelsen fungerar i prak
tiken och vilka effekter förbudet har haft för förekomsten av pro
stitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Det
står även utredaren fritt att mot bakgrund av utvärderingen föreslå
lagändringar eller lämna förslag till andra åtgärder. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 april 2010. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 35 och 37 om barnpornografibrottets åldersrekvisit och
preskriptionstid för barnpornografibrott*: I riksdagsskrivelsen
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har riksdagen uppmanat regeringen att återkomma med lagförslag
i fråga om att straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas
till att omfatta exploatering av alla personer under 18 år samt att
preskriptionstiden för barnpornografibrott bör förlängas så att den
börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Reger
ingen beslutade den 25 augusti 2005 kommittédirektiv Översyn av
lagstiftningen mot barnpornografi (dir. 2005:89). Översynen syftade
allmänt till att möjliggöra en mer effektiv bekämpning av barnpor
nografi och att förstärka barnens ställning vid barnpornografibrott.
2005 års barnpornografiutredning avlämnade i augusti 2007 betän
kandet Barnet i fokus – En skärpt lagstiftning mot barnpornografi
(SOU 2007:54). Betänkandet innehåller bl.a. ett förslag om att en
bestämd 18-årsgräns ska införas i bestämmelsen om barnpornogra
fi. Vidare föreslås, beträffande brott bestående i skildring av barn i
pornografisk bild, ändrade regler om preskription i huvudsak inne
bärande att preskriptionstiden börjar löpa från det att barnet fyller
18 år. Betänkandet har remitterats och bereds inom Justitiedeparte
mentet. Momentet är inte slutbehandlat.
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23. nr 280
Genomförande av EG-direktiven om överföring av passagerarupp
gifter och uppehållstillstånd för studier
Prop. 2005/06:129, mot. 2005/06:SfU25, bet. 2005/06:SfU14
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 69) och skr. 2007/08:75
(p. Ju 29).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om överföring av passageraruppgifter p. a–d*: Den 6 mars
2008 uppdrog regeringen åt Rikspolisstyrelsen att följa upp och
redovisa hur utlänningslagens bestämmelser om skyldigheten för
transportörer att överföra passageraruppgifter till polisen har tilläm
pats sedan ikraftträdandet den 1 september 2006. Den 16 oktober
2008 beslutade regeringen skrivelsen Migration och asylpolitik (skr.
2008/09:33). I skrivelsen redovisas bland annat regeringens bedöm
ning att den nya lagregleringen inte inverkar på Sveriges förpliktel
ser enligt Genèvekonventionen eller andra folkrättsliga åtaganden.
Momentet är slutbehandlat.
24. nr 284
Ändringar i patentlagen
Prop. 2005/06:189, bet. 2005/06:LU32
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 70) och 2007/08:75 (p.
Ju 30).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av Londonöverenskommelsen: Den 3 april
2008 beslutade regeringen att Londonöverenskommelsen skulle
ratificeras. Ratifikationsinstrumentet deponerades per den 29 april
2008. Momentet är slutbehandlat.
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25. nr 285
Migration
Skr: 2005/06:18, mot. 2005/06:Sf388, bet. 2005/06:SfU10
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 71) och skr. 2007/08:75
(p. Ju 31).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om Dublinärenden m.m.*: Kommissionen har i december
2008 lagt fram förslag till förändringar i Dublinförordningen, som
bland annat innehåller förslag om att möjligheterna till familjeåter
förening ska utökas. Förhandlingarna i rådet kommer att påbörjas
i januari 2009. Eventuell åtgärd från regeringen med anledning av
tillkännagivandet får övervägas med utgångspunkt i resultatet av
förhandlingarna. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 29 om Barn i asylprocessen*: Hösten 2006 beslutade re
geringen att ge Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet
(TÖI) i uppdrag att utveckla den nuvarande kontaktutbildningen till
en sammanhållen grundutbildning om två terminer. Vid planeringen
av utbildningarna skulle TÖI särskilt beakta vad riksdagen har an
fört om behovet av speciella barntolkar. Utbildningarna ska genom
föras från och med den 1 januari 2007. I januari 2007 fick TÖI i
nytt uppdrag av regeringen att redovisa utfallet av en sammanhållen
grundutbildning för kontakttolkar. Institutet skulle därvid bland an
nat särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att tillgodose
behovet av tolkar med särskild kompetens i tolkning med eller för
barn. TÖI har i en skrivelse som inkom till Regeringskansliet i fe
bruari 2008 redovisat att i alla utbildningar som får bidrag av TÖI
integreras tekniken och etiken i samband med tolkning med eller för
barn. Dessutom har fördjupningskurser om övergrepp på barn och
kvinnor samt i barn- och ungdomspsykiatri anordnats. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 36 om Asylsökande och rätten till arbete*: Frågan om asyl
sökandes möjligheter att arbeta samt frågan om huruvida en asyl
sökande som fått avslag på sin asylansökan och som har ett arbete
som han eller hon kan försörja sig på ska kunna få ett tidsbegrän
sat uppehållstillstånd utan att behöva åka tillbaka till hemlandet för
att därifrån söka uppehållstillstånd togs upp i Slutbetänkandet Ar
betskraftsinvandring till Sverige – förslag och konsekvenser (SOU
2006:87) och departementspromemorian Ett effektivt och flexibelt
system för arbetskraftsinvandring (Ds 2007:27).
Den 29 april 2008 beslutade regeringen att överlämna proposition
2007/08:147 Nya regler för arbetskraftsinvandring till riksdagen,
som fattade beslut om propositionen den 12 november samma år.
Den 13 november 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 2008:884). Den 15 december 2008 trädde de nya regler
na för arbetskraftsinvandring i kraft. I 5 kap. 15 a § utlänningslagen
(2005:716) föreskrivs förutsättningarna för asylsökande som fått av
slag på sin asylansökan att kunna beviljas tidsbegränsat uppehålls
tillstånd. Asylsökande som saknar identitetshandlingar bör inte un
dantas från kravet på arbetstillstånd, om han eller hon inte medver
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kar till att klarlägga sin identitet. Bestämmelser om detta har tagits
in i 5 kap. 4 § utlänningsförordningen (2006:97, [SFS 2008:895]).
Momentet är slutbehandlat.
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26. nr 309
Nya vårdnadsregler
Prop. 2005/06:99, mot. 2005/06:L24, L26, L292, L340, L389 och
So647, bet. 2005/06:LU27
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 80) och 2007/08:75 (p.
Ju 32).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 (res. 4) om juridiskt biträde för barn*: Ärendet kommer att
behandlas i samband med ett lagstiftningsprojekt i ett näraliggande
ämne senast våren 2010 (Jfr. p. Ju1).
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
27. nr 195
Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av origi
nalkonstverk (följerätt) – genomförande av direktiv 2001/84/EG
Prop. 2006/07:79, bet. 2006/07:NU13
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Ju 58).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om översyn av upphovsrättslagen*: Regeringen avser att
besluta direktiv för en utredning om konstnärsfrågor efter det svens
ka ordförandeskapet, dvs. under 2010 och däri bl.a. hantera de fem
frågor som omfattas av riksdagens tillkännagivande. Momentet är
inte slutbehandlat.
Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
28. nr 128
Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträ
dare
Prop. 2007/08:31, bet. 2007/08:JuU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 januari 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 47).
29. nr 129
Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen
Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 januari 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 34, 35, 72 och 37).
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30. nr 131
Utvidgad rätt till biträde vid förhör, m.m.
Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 21 februari 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 67–70).
31. nr 133
Hemlig teleavlyssning, m.m.
Skr. 2007/08:34, bet. 2007/08:JuU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 mars 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
32. nr 138
Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra
företag, m.m.
Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 mars 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 83–96).
33. nr 146
Särskild utlänningskontroll
Skr. 2007/08:42, bet. 2007/08:JuU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
34. nr 147
Polisfrågor
Mot. 2007/08:Ju289, bet. 2007/08:JuU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om polisiärt gränssamarbete*: Regeringen har, inom ramen
för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet, tagit ini
tiativ till att tillsätta en arbetsgrupp inom den Nordiska ämbetsman
nakommittén för lagstiftningssamarbete (NÄL). Arbetsgruppen,
som tillsattes den 29 april 2008, har haft i uppdrag att kartlägga de
nordiska ländernas behov och intresse av samt förutsättningar för
att få till stånd en ordning för polisiär samtjänstgöring. Inom ramen
för uppdraget skulle gruppen diskutera, analysera och föreslå hur ett
ändamålsenligt avtal om samtjänstgöring bör vara utformat i före
kommande fall. Arbetsgruppen redovisade sin rapport till NÄL den
18 december 2008 (Ju2008/4161/PO). Regeringen avvaktar nu rap
portens behandling i Nordiska ministerrådet.
35. nr 148
Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m.
Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 10 april 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 153–163).
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36. nr 160
Kommittéberättelse 2008
Skr. 2007/08:103, bet. 2007/08:KU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 maj 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
37. nr 170
Passmyndigheter utomlands
Prop. 2007/2008:66, bet. 2007/08:JuU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 maj 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 382).
38. nr 171
En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation
Skr. 2007/08:117, bet 2007/08:JuU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 juni 2008 beslutade regeringen förordningar om ändring av
förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor (SFS 674–
675) avseende tingsrätterna i Katrineholm, Nyköping, Lidköping,
Mariestad, Skövde, Karlskoga och Örebro. Regeringen gav där
efter Domstolsverket och lagmännen i Nyköpings, Mariestads och
Örebro tingsrätter i uppdrag att genomföra sammanläggningarna.
Den 18 juni 2008 beslutade regeringen vidare om avveckling av ett
antal särskilda tingsställen i Norrland (SFS 673). Den 12 september
2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till hand
lingarna.
39. nr 188
Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri
Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 maj respektive den 29 maj 2008 utfärdade regeringen de la
gar riksdagen antagit (SFS 322–329 och 356).
40. nr 189
Nationell strategi för att möta hotet från terrorism
Skr. 2007/08:64, bet. 2007/08:JuU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 16 om regeringens skrivelse: Den 28 augusti 2008 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
41. nr 197
Godkännande av Prümrådsbeslutet
Prop. 2007/08:83, bet. 2007/08:JuU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Riksdagen har godkänt det inom Europeiska unionen upprättade ut
kastet till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete
särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brotts
lighet. Den 29 maj 2008 beslutade regeringen att Sverige i rådet ska
rösta för ett antagande av rådsbeslutet. Sverige har därefter hävt sin
parlamentariska granskningsreservation mot rådsbeslutet i minister
rådet i EU.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

42. nr 199
Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. p.1:
Den 22 maj 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 344).
Mom. 1 om lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) p.2: Den 22 maj 2008 utfärdade regeringen den lag riks
dagen antagit (SFS 345).
Mom. 1 om lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125) p.3:
Den 22 maj 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 346).
43. nr 203
Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet
Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 maj respektive den 5 juni 2008 utfärdade regeringen de la
gar riksdagen antagit (SFS 369–379 och 520).
44. nr 204
Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
Prop. 2007/08:97, bet. 2007/08:JuU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 maj 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 320 och 321).
45. nr 206
Patientdatalag m.m.
Prop. 2007/08:53, 70 och 126, bet. 2007/08:SoU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förslaget till patientdatalag m.m., p. 2: Den 29 maj 2008
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 356).
Mom. 3 om ändringar i 14 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100)
med ikraftträdande den 1 september 2008: Den 29 maj 2008 utfär
dade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 359).
46. nr 217
Rekrytering av domare
Prop. 2007/08:113, bet. 2007/08:JuU21
Skrivelsen är slutbehandlad.

29

Den 29 maj 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 420).

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

47. nr 218
Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen
Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 450).
48. nr 220
Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämt
ningsorder
Prop. 2007/08:141, bet. 2007/08:JuU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att man bifallit utskot
tets förslag till riksdagsbeslut. Regeringen har mot bakgrund av det
ta den 12 juni 2008 beslutat att Sverige, med hävande av sin parla
mentariska reservation, i rådet ska rösta för ett antagande av rambe
slutet och att Sverige ska lämna en förklaring enligt artikel 13 punkt
1f i rambeslutet. Rådet har antagit rambeslutet.
49. nr 221
Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Eu
ropeiska unionen
Prop. 2007/08:84, bet. 2007/08:JuU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att man bifallit utskot
tets förslag till riksdagsbeslut. Regeringen har mot bakgrund av
detta den 12 juni 2008 beslutat att Sverige, med hävande av sin par
lamentariska reservation, i rådet ska rösta för ett antagande av ram
beslutet och att Sverige ska lämna en underrättelse enligt artikel 26
punkt 4 i rambeslutet. Rådet har antagit rambeslutet.
50. nr 249
Godkännande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslig
het
Prop. 2007/08:144, bet. 2007/08:JuU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att utskottets förslag till
riksdagsbeslut bifallits. Regeringen har mot den bakgrunden den 21
augusti 2008 beslutat att Sverige i rådet ska rösta för ett antagande
av rambeslutet och hävt sin parlamentariska granskningsreservation
mot utkastet till rambeslut. Rambeslutet har därefter antagits av rå
det. Den 14 januari 2009 lades riksdagens skrivelse till handling
arna.
51. nr 250
Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekäm
pande ändamål
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Prop. 2007/08:132, bet. 2007/08:JuU27
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

Riksdagen har godkänt det inom Europeiska unionen upprättade
utkastet till rådsbeslut om åtkomst till informationssystemet för
viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstaternas utsedda myn
digheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och utreda
terroristbrott och andra grova brott. Den 18 juni 2008 beslutade re
geringen att Sverige i rådet ska rösta för ett antagande av rådsbeslu
tet. Sverige har därefter hävt sin parlamentariska granskningsreser
vation mot rådsbeslutet i ministerrådet i EU.
52. nr 251
En modernare rättegång – några ytterligare frågor
Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 juni 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 645–652).
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
53. nr 1
Ändring i rättegångsbalken
Bet. 2008/09:JuU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 9 oktober 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 795).
54. nr 2
Skärpta fusionsregler m.m.
Prop. 2007/08:155, bet. 2008/09:CU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 oktober 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 805).
55. nr 3
Europeiskt betalningsföreläggande
Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 879, 881 och 882).
56. nr 6
Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.
Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 november 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen anta
git (SFS 854).
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57. nr 7
Förmynderskapsrättsliga frågor
Prop. 2007/08:150, bet. 2008/09:CU2
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

Den 13 och 20 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 910–914).
58. nr 18
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Prop. 2008/09:15, bet. 2008/09:JuU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 november 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 880).
59. nr 31
Rambeslut om utevarodomar
Prop. 2008/09:20, bet. 2008/09:JuU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att man bifallit utskot
tets förslag till riksdagsbeslut. Regeringen har mot bakgrund av det
ta den 20 november 2008 beslutat att Sverige, med hävande av sin
parlamentariska reservation, i rådet ska rösta för ett antagande av
rambeslutet. Rambeslutet är uppsatt för antagande på dagordningen
för rådets möte den 26–27 februari 2009.
60. nr 32
Rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsbe
rövande påföljder
Prop. 2008/09:19, bet. 2008/09:JuU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att man bifallit utskot
tets förslag till riksdagsbeslut. Regeringen har mot bakgrund av det
ta den 20 november 2008 beslutat att Sverige, med hävande av sin
parlamentariska reservation, i rådet ska rösta för ett antagande av
rambeslutet och att Sverige ska lämna en underrättelse enligt artikel
23 i rambeslutet. Rådet har antagit rambeslutet.
61. nr 33
Rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister
Prop. 2008/09:18, bet. 2008/09:JuU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att man bifallit utskot
tets förslag till riksdagsbeslut. Regeringen har mot bakgrund av det
ta den 20 november 2008 beslutat att Sverige, med hävande av sin
parlamentariska reservation, i rådet ska rösta för ett antagande av
rambeslutet. Rambeslutet är uppsatt för antagande på dagordningen
för rådets möte den 26–27 februari 2009.
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62. nr 34
Lag om företagshypotek
Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

Den 20 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 990–997).
63. nr 35
Europeiskt småmålsförfarande
Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:CU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 november 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1038).
64. nr 36
Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m.
Prop. 2008/09:17, bet. 2008/09:CU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1075–1079).
65. nr 37
Nya regler för arbetskraftsinvandring
Prop. 2007/08:147, bet. 2008/09:SfU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om nya regler för arbetskraftsinvandring: Den 13 novem
ber 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 884).
66. nr 40
Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism
Prop. 2008/09:25, bet. 2008/09:JuU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att utskottets förslag
till riksdagsbeslut bifallits. Regeringen har mot den bakgrunden den
20 november 2008 beslutat att Sverige i rådet ska rösta för ett anta
gande av rambeslutet och hävt sin parlamentariska granskningsre
servation mot utkastet till ändring av rambeslutet. Rambeslutet har
därefter antagits av rådet. Den 20 november 2008 lades riksdagens
skrivelse till handlingarna.
67. nr 41
Dataskyddsrambeslutet
Prop. 2008/09:16, bet. 2008/09:JuU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av Dataskyddsrambeslutet: Riksdagen
har godkänt det inom Europeiska unionen upprättade utkastet till
rambeslut om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen
för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (Dataskyddsrambe
slutet). Den 20 november 2008 beslutade regeringen att Sverige ska
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rösta för ett antagande av rambeslutet. Sverige har därefter hävt sin
parlamentariska granskningsreservation mot rambeslutet i minister
rådet i EU.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

68. nr 49
Tilläggsbudget 2 för 2008
Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag: Den 27 november 2008 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende åttonde utgiftsområdets
anslag 12:2 Ersättningar och bostadskostnader, 12:4 Domstolspröv
ning i utlänningsärenden samt 12:6 Offentligt biträde i utlänningsä
renden. Den 4 december 2008 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende fjärde utgiftsområdets
anslag 4:1 Polisorganisationen, 4:3 Åklagarmyndigheten, 4:8 Rätts
medicinalverket samt 4:13 Kostnader för vissa skaderegleringar.
Den 11 december 2008 beslutade regeringen om ändring av regle
ringsbrev för budgetåret 2008 avseende fjärde utgiftsområdets an
slag 4:5 Sveriges Domstolar och 4:12 Rättsliga biträden m.m.
69. nr 63
Rådets beslut om inrättande av Europol
Prop. 2008/09:14, bet. 2008/09:JuU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Godkännande av utkast till rådsbeslut om Europol. Den 20 novem
ber 2008 beslutade regeringen att Sverige i rådet ska rösta för ett
antagande av rådsbeslutet. Sverige har därefter hävt sin parlamenta
riska granskningsreservation mot rådsbeslutet i ministerrådet i EU.
70. nr 73
Vissa frågor om andrahandsupplåtelse
Prop. 2008/09:27, bet. 2008/09:CU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1074).
71. nr 75
Ändringar i vallagen m.m.
Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 december 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1275, 1276 och 1296).
72. nr 78
Utgiftsområde 8 Migration
Prop. 2008/09:1 utg.omr. 8, bet. 2008/09:SfU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för utgiftsområde 8: Den 18 december 2008 beslu
tade regeringen regleringsbrev avseende Migrationsverket.
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Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 8 Migration: Den 18 de
cember 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande
anslag.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

73. nr 80
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 1, bet. 2008/09:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2009 inom utgiftsområde 1, c) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 18 december 2008
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende
första utgiftsområdets anslag 6:2 Justitiekanslern, 6:3 Datainspek
tionen, 6:4 Svensk författningssamling och 6:5 Valmyndigheten.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2009 inom utgiftsområde 1, d) om
ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen och e) om ändring i lagen om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter: Den 4 december 2008 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1273 och 1274).
74. nr 97
En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.
Prop. 2008/09:56, bet. 2008/09:CU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 december 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1234–1238).
75. nr 129
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2008/09:1, utg. omr. 4, bet. 2008/09:JuU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för bud
getåret 2009 avseende fjärde utgiftsområdets anslag 1:1 Polisorga
nisationen, 1:2 Säkerhetspolisen, 1:3 Åklagarmyndigheten, 1:4 Eko
brottsmyndigheten, 1:5 Sveriges Domstolar, 1:6 Kriminalvården, 1:7
Brottsförebyggande rådet, 1:8 Rättsmedicinalverket, 1:9 Genteknik
nämnden, 1:10 Brottsoffermyndigheten, 1:11 Ersättning för skador
på grund av brott, 1:12 Rättsliga biträden m.m., 1:13 Kostnader för
vissa skaderegleringar m.m., 1:14 Avgifter till vissa internationella
sammanslutningar, 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
och 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
76. nr 130
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om vissa lagändringar till följd av att Statens ljud- och bildarkiv upphör som myndighet, a) och c): Den 18 december 2008 ut
färdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1416 och 1418).
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77. nr 137
Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen
Prop. 2008/09:51, bet. 2008/09:SfU7
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Justitiedepartementet

Förslag till lag om ändring i utlänningslagen: Den 22 januari 2009
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 16).
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Utrikesdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Utrikesdepartementet

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
1.

nr 112
Sveriges politik för global utveckling
Prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. UD 34), skr. 2004/05:75
(p. UD 5), skr. 2005/06:75 (p. UD 4), skr. 2006/07:75 (p. UD 1) och
skr. 2007/08:75 (p. UD 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 43 om utvärderingsansvar samt koordinering av politiken
för global utveckling*: Den 9 december 2004 beslutade regeringen
om en ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Re
geringskansliet, varvid ansvaret för samordning av frågor som rör
genomförandet av politiken för global utveckling lades på Utrikes
departementet (SFS 1254). Ansvaret inom Utrikesdepartementet
för samordningen ligger från den 1 januari 2006 på enheten för ut
vecklingspolitik (UD-UP) vars huvuduppgift är att bidra till kun
skap om globala utvecklingsfrågor och ansvara för den operativa
samordningen med uppgift att driva de mål, perspektiv och huvud
drag som formuleras i propositionen. Regeringskansliet genomförde
under hösten 2004 en omfattande intern utbildning i syfte att höja
kunskapsnivån om politiken för global utveckling samt den natio
nella strategin för hållbar utveckling. Under 2005 började förutsätt
ningarna utredas för att inrätta ett s.k. Forum för global utveckling,
med syfte att främja en bred samhällsdialog och öka kunskapen
om regeringens politik för global utveckling. Regeringen beslutade
den 17 mars 2008 skrivelsen Sveriges politik för global utveckling
(skr. 2007/08:89) vari regeringens åtgärder redovisats. Se vidare p.
UD 10. I budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1 utg.omr.
7) lämnade regeringen förslag till inrättande av den blivande ut
värderingsmyndigheten, Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete. Myndigheten inledde sin verksamhet den 1
januari 2006. Momentet är slutbehandlat.

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
2.

nr 45
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 1, bet. 2006/07:KU1
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. SB 8) och 2007/08:75
(p. UD 3)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 13 om handläggningen av ärenden om bortförda barn:* En
översyn av UD:s arbete med dessa frågor har gjorts, och på depar
tementet fortsätter arbetet med att effektivisera handläggningen av
dessa ärenden. Civilutskottet har under 2008 påbörjat ett uppfölj
ningsprojekt om bortförda barn. Projektet beräknas vara avslutat
i mars 2009. När resultatet av uppföljningen är klart kan ställning
tas till vilka ytterligare åtgärder som kan behövas. Momentet är inte
slutbehandlat.
3.

Skr. 2008/09:75
Utrikesdepartementet

nr 121
Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i
Bosnien och Hercegovina
Prop. 2006/07:51, bet. 2006/07:UU7
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. UD 5)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda
insatsen i Bosnien och Hercegovina: Regeringen har i reglerings
brev för budgetåret 2007 om Försvarsmakten beslutat om en fortsatt
svensk insats.
Mom. 2 om begränsning av mandatet för den svenska Kosovostyrkan*: Den 13 november 2008 beslutade regeringen proposition
2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Ko
sovostyrkan (KFOR). Se vidare p. UD 24.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
4.

nr 65
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2007/08:1, utg.omr.7, bet. 2007/08:UU2
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. UD 18)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde
7 Internationellt bistånd – a) biståndsram, b) anslag och anslagsvillkor m.m. för 2008 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd,
c) bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s miljöinvesteringslån, d) bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende garantier inom det internationella utvecklingssamarbetet; mom. 2 om
beställningsbemyndigande beträffande anslag 8:1; mom. 3 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 49:1; mom. 5 om mål
för politikområde 49 Reformsamarbete i Östeuropa: Den 13 och
den 19 december 2007 beslutade regeringen regleringsbrev, strate
gier samt bestämmelser för ifrågavarande anslag.
Mom. 1 e) om bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende
särskild satsning i Swedfunds verksamhet under 2008: Regeringen
beslutade den 27 mars 2008 om särskilda medel till Swedfund, och
f) om bemyndigande beträffande icke vinstdrivande rättssubjekt i
utvecklingsländer: Den 6 mars 2008 beslutade regeringen en änd
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ring av regleringsbrevet avseende Styrelsen för internationellt ut
vecklingssamarbete (Sida). Momentet är slutbehandlat.

Skr. 2008/09:75
Utrikesdepartementet

5.

nr 172
Verksamheten inom Europarådet under 2007
Skr.2007/08:81, bet.2007/08:UU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

6.

nr 174
Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa under år 2007
Skr. 2007/08:82, bet. 2007/08:UU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

7.

nr 190
Strategisk exportkontroll 2007
Skr. 2007/08:114, bet. 2007/08:UU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 oktober 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

8.

nr 232
Sverige och Afrika – en politik för gemensamma utmaningar och
möjligheter
Skr. 2007/08:67, bet. 2007/08:UU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 september 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

9.

nr 236
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Skr. 2007/08:109, bet. 2007/08:UU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 augusti 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

10. nr 252
Sveriges politik för global utveckling
Skr. 2007/08:89, bet. 2007/08:UU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 juli 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
11. nr 257
Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet
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Skr. 2007/08:51, bet. 2007/08:UFöU4
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Utrikesdepartementet

Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
12. nr 258
Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i
Tchad och Centralafrikanska republiken
Prop. 2007/08:157, bet. 2007/08:UFöU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 juni 2008 beslutade regeringen om en fortsatt svensk insats.
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
13. nr 12
Norden
Skr. 2007/08:90, bet. 2008/09:UU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
14. nr 19
Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska
produkter
Prop. 2007/08:166, bet. 2008/09:UU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 885-887).
15. nr 20
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenska
perna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Monte
negro å den andra
Prop. 2007/08:164, bet. 2008/09:UU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 februari 2009 beslutade regeringen att godkänna avtalet.
16. nr 22
Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld
Skr. 2007/08:140, bet. 2008/09:NU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 februari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
17. nr 50
Tilläggsbudget 2 för 2008
Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 8 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag: Den 4 och den 11 december 2008 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för ifrågavarande anslag.

Skr. 2008/09:75
Utrikesdepartementet

18. nr 74
Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB
Prop. 2008/09:52, bet. 2008/09:UU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 december 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1271, 1297-1298).
19. nr 98
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och inriktning för näringspolitiken samt mom. 2
om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 – f) bemyndigande avseende
exportkreditgarantier, g) bemyndigande avseende investeringsgarantier, h) bemyndigande avseende upplåningsrätt och i) anslagen
under utgiftsområde 24 Näringsliv: Den 18 december 2008 beslu
tade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag.
20. nr 122
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 5, bet. 2008/09:UU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om målet för utgiftsområde 5, mom. 2 om bemyndigande
avseende anslag 1:9, mom. 3 om bemyndigande avseende anslag
1:1 och mom. 4 om anslagen för 2009 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan: Den 18 december 2008 beslutade regeringen
regleringsbrev för ifrågavarande anslag.
21. nr. 123
Utgiftsområde 7 Internationellt bestånd
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 7, bet. 2008/09:UU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde
7 Internationellt bistånd – a) biståndsram. b) anslag och anslagsvillkor m.m. för 2009 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd,
e) bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s miljöinvsteringslån, f) bemyndigande beträffande anslag 1:1 avseende teknisk
assistans i Swedfunds verksamhet 2009, mom. 4 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 1;1, mom. 5 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 2:1, mom. 6 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 1:5, mom. 7 om mål för underindelningen
Internationellt utvecklingssamarbete m.m. och mom. 8 om mål för
underindelningen Reformsamarbete i Östeuropa m.m.: Den 18 de
cember 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande
anslag.
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Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd – c) godkännande av att subventioner
av premier för garantier får belasta anslag 1:1, d) bemyndigande
beträffande anslag 1:1 avseende garantier inom det internationella
utvecklingssamarbetet och mom. 3 om riktlinjer för nytt system för
finansiering av utvecklingslån och garantier m.m.: Regeringen avser
under våren 2009 besluta riktlinjer för ett nytt system för utveck
lingslån och garantier. Momenten är inte slutbehandlade.

Skr. 2008/09:75
Utrikesdepartementet

22. nr 125
Åtgärder för förstärkt exportfinansiering
Prop. 2008/09:86, bet. 2008/09:NU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om låneram för AB Svensk exportkredit: Den 5 februari
2009 beslutade regeringen att bemyndiga Riksgäldskontoret att be
vilja låneram. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om kreditgaranti för AB Svensk exportkredit och mom.
3 om exportkreditgarantier genom Exportkreditnämnden: Frågorna
bereds inom Regeringskansliet. Momenten är inte slutbehandlade.
23. nr 146
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Af
ghanistan (ISAF)
Prop. 2008/09:69, bet. 2008/09:UFöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen har i beslut den 18 december 2008 om ändring av reg
leringsbrev avseende Försvarsmakten för budgetåret 2008 samt i
beslut om regleringsbrev avseende Försvarsmakten för budgetåret
2009 beslutat om en fortsatt svensk insats.
24. nr 153
Fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (KFOR)
Prop. 2008/09:72, bet. 2008/09:UFöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen har i beslut den 18 december 2008 om regleringsbrev
avseende Försvarsmakten för budgetåret 2009 beslutat om en fort
satt svensk insats.
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Försvarsdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Försvarsdepartementet

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
1.

nr 143
Sveriges försvarspolitik 2005–2007
Prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Fö 11), skr.
2005/06:75 (p. Fö 4), skr. 2006/07:75 (p. Fö 2), skr. 2007/08:75
(p. Fö 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 c) om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur*: Riksda
gen gav regeringen tillkänna som sin mening vad utskottet anför om
civil och militär verksamhet i Arvidsjaur. Av utskottets övervägan
den framgår bl.a. att det även fortsättningsvis skall bedrivas militär
verksamhet i Arvidsjaur. Genom en ändring av regleringsbrevet för
Försvarsmakten i februari 2005 lämnades uppdrag till myndigheten
om verksamhet i Arvidsjaur. I juni 2005 uppdrog regeringen åt För
svarsmakten och Försvarets materielverk att fortsätta arbetet med att
utveckla den internationella militära test-, utbildnings- och övnings
verksamheten i Sverige (ITÖ). Myndigheterna redovisade uppdra
get i oktober samma år. I regleringsbreven för Försvarsmakten och
Försvarets materielverk för 2006 och åren därefter, har regeringen
uppdragit åt de två myndigheterna att bedriva ITÖ. Momentet är
slutbehandlat i den del det avser militär verksamhet i Arvidsjaur.
I juni 2005 uppdrog regeringen också åt en särskild utredare att
föreslå åtgärder för att utveckla ett centrum för civil test- och öv
ningsverksamhet i subarktisk miljö. Uppdraget slutredovisades i
juni 2006 genom betänkandet Testa och öva i norra Sverige – Cen
ter i Arvidsjaur (SOU 2006:62). Betänkandet har remissbehandlats
och ärendet bereds inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Momentet är inte slutbehandlat.

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
2.

nr 31
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2007
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FöU1
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fö 11), skr. 2007/08:75
(p. Fö 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om anskaffning av viktigare materielprojekt: Regeringen
har genom beslut den 21 december 2006 om regleringsbrev för För
svarsmakten för 2007 uppdragit åt Försvarsmakten att inkomma
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med framställan om anskaffning eller utveckling av viktigare mate
rielprojekt för regeringens godkännande i enlighet riksdagens beslut.
Innan regeringen fattar beslut som medför långtgående ekonomiska
åtaganden avseende ledningssystem avser regeringen återkomma
till riksdagen med en samlad redovisning avseende utvecklingen av
olika ledningssystem. En sådan samlad redovisning är planerad till
kommande inriktningsproposition för försvaret. Momentet är inte
slutbehandlat.
3.

Skr. 2008/09:75
Försvarsdepartementet

nr 208
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Prop. 2005/06:63, bet. 2006/07:FöU10
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fö 6).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 och 4 om lagförslagen: Riksdagen beslutade den 14 juni
2007 att regeringens lagförslag till lag om signalspaning i försvars
underrättelseverksamhet och lag om ändring i lagen om elektronisk
kommunikation, såvitt avser 6 kap. 21 §, skulle hänvisas till för
svarsutskottet för att där vila i minst tolv månader från den 11 juni
2007. Regeringen avvaktar vidare ställningstagande i lagstiftnings
processen. Riksdagen beslutade samma dag att hänvisa regeringens
lagförslag i övrigt till konstitutionsutskottet för prövning av om 2
kap. 12 § tredje stycket regeringsformen var tillämpligt. Riksdagen
återupptog behandlingen i juni 2008, se rskr. 2007/08:266. Momen
ten är slutbehandlade.

4.

nr 226
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Prop. 2005/06:63, bet. 2006/07:FöU10
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fö 7).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 och 4 om lagförslagen: Riksdagen beslutade den 20 juni
2007 att regeringens lagförslag till lag om ändring i lagen om för
svarsunderrättelseverksamhet, såvitt avser 2 § andra stycket andra
meningen, och lagförslaget om lag om ändring i lagen om elektro
nisk kommunikation, såvitt avser 6 kap. 19 a §, skulle hänvisas till
försvarsutskottet för att där vila i minst tolv månader från den 11
juni 2007. Regeringen avvaktar vidare ställningstagande i lagstift
ningsprocessen. Den 5 juli 2007 utfärdade regeringen de lagar riks
dagen antagit (SFS 664 och 665). Riksdagen återupptog behandling
en i juni 2008, se rskr. 2007/08:266. Momenten är slutbehandlade.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
5.

nr 47
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008
Prop. 2007/08:1, bet. 2006/07:FöU1
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Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fö 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Försvarsdepartementet

Mom. 1a) om bemyndigande till regeringen att för 2008 utnyttja
en kredit om högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig,
krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger: Skri
velsen har i denna del lagts till handlingarna den 16 januari 2009.
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om Försvarsmaktens anslagsstruktur*: Regeringen har i
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 6) lämnat
förslag om en förändrad anslagsstruktur för Försvarsmakten. Reger
ingen har genom beslut den 18 december 2008 fastställt en föränd
rad anslagsstruktur för myndigheten i enlighet med riksdagens be
slut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 4 aspirantskolor: Regeringen har sedan tidigare gjort änd
ringar i Officersförordningen (2007:1268) som möjliggör ett infö
rande aspirantskolor i Försvarsmakten. Den 15 januari 2009 fattade
regeringen beslut om förändringar i förordningen (1996:927) med
bestämmelser för Försvarsmaktens personal samt en ny Förordning
om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten. I och
med dessa beslut är nödvändiga förordningar för aspirantskolorna
beslutade. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 5 om befälsordningen: Regeringen beslutade den 6 de
cember 2007 om ändring i Officersförordningen (2007:1268) inne
bärande att det inte längre ställs krav på grundläggande högskole
behörighet för tillträde till den officersutbildning som sker inom
Försvarsmakten. regeringen har vidare genom beslut den 17 januari
2008 uppdragit åt Försvarsmakten att påbörja genomförandet av en
reformering av Försvarsmaktens befälsordning. I budgetproposi
tionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 6) lämnade regeringen
den information om hur det nya tvåbefälssystemet ska vara utformat
som riksdagen begärt. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 7 om anskaffning av viktigare materielprojekt: Regering
en har genom beslut den 19 december 2007 om regleringsbrev för
Försvarsmakten för 2008 uppdragit åt Försvarsmakten att inkomma
med framställning om anskaffning eller utveckling av viktigare ma
terielprojekt för regeringens godkännande i enlighet riksdagens be
slut. Försvarsmakten inkom 29 oktober 2008 (Fö2008/3261/MIL)
med en särskild redovisning med plan för materiel och anläggningar
samt forskning och utveckling enligt regleringsbrev för Försvars
makten 2008. Regeringen har, med detta som underlag, genom be
slut den 18 december 2008 om regleringsbrev för Försvarsmakten
för 2009 fattat beslut om en plan över viktigare materielprojekt för
regeringens godkännande under 2009. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 8 om försvarsindustristrategi: Regeringen redovisar i bud
getpropositionen att Försvarsdepartementet leder ett arbete med att
ta fram en försvarsindustristrategi. När ett underlag tagits fram avser
regeringen återkomma med en redovisning till riksdagen. Regering
en avser återkomma och ta ställning till arbetet med att ta fram en
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försvarsindustristrategi i den kommande inriktningspropositionen
för försvaret under våren 2009. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 9 om Försvarsmaktens logistik: Regeringen beslutade den
3 april 2007 att Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2009 ska re
dovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att
effektivisera Försvarsmaktens logistik. Regeringen lämnade i bud
getpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 6) sin syn på
Försvarsmaktens underlag. Momentet är slutbehandlat.
6.

Skr. 2008/09:75
Försvarsdepartementet

nr 110
Beredskapen för kärnkraftsolyckor
Bet. 2007/08:FöU4
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fö 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om beredskapen för kärnkraftsolyckor*: Regeringen beslu
tade den 20 november 2008 förordningen (2008:1002) med instruk
tion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I instruk
tionen anges att myndigheten ska utveckla och stödja samhällets
beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med
förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder och arbeta med
samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga
och hantera olyckor och kriser. Myndigheten har också till uppgift
att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en
kris. Samarbetet inom Regeringskansliet har under 2007–2008 in
tensifierats för att identifiera och tydliggöra de mål och krav som
regeringen ställer på beredskapen för kärnkraftsolyckor. Regeringen
uppdrog, i regleringsbrevet för 2009, åt Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap att redovisa vilka åtgärder som myndigheten
tillsammans med berörda aktörer har vidtagit för att höga förmågan
att hantera kärnkraftsolyckor. Uppdraget ska redovisas senast den 31
december 2009. Statens räddningsverk har under 2008 på uppdrag
av delegationen för kärnenergiberedskap tagit fram rapporten ”Den
svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor 2015”
vilken inkluderar en bristanalys och förslag till åtgärder för förbätt
ringar. Resultatet från denna rapport bör ingå i det vidare arbetet.
Regeringen beslutade den 18 december 2008 om regleringsbrev för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2009 i vilken det
framgår att 20 miljoner kronor är avsatta för beredskapsåtgärder mot
kärnkraftsolyckor. Skrivelsen är inte slutbehandlad.

7.

nr 192
Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter
Prop. 2007/08:56, bet. 2007/08:FöU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om riksdagens godkännande av Sveriges anslutning till det
multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter: Regeringen
beslutade den 18 juni 2008 om anslutning till samarbetet. Samma
dag beslutade regeringen om uppdrag till Försvarsmakten samt
Försvarets materielverk att delta i samarbetet. Momentet är slutbe
handlat.
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8.

nr 193
Stärkt krisberedskap
Prop. 2007/08:92, bet. 2007/08:FöU12
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Försvarsdepartementet

Mom. 1 om nedläggning av Krisberedskapsmyndigheten, Statens
räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar den 31 december 2008: Den 13 mars 2008 beslutade regeringen att tillkalla
en särskild utredare med uppdrag att förbereda och genomföra bil
dandet av en sammanhållen statlig myndighet för samhällsskydd
och beredskap. Den 15 maj 2008 uppdrog regeringen åt en särskild
utredare att ansvara för avvecklingen av Krisberedskapsmyndighe
ten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar.
Regeringen beslutade den 18 december 2008 om regleringsbrev för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2009 och för Av
vecklingsmyndigheten för 2009. Momentet är slutbehandlat.
9.

nr. 266
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:FöU10, bet. 2007/08:FöU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. a) om lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, b) lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och c) om lag om ändring i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation*: Den 10 juli 2008 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 717, 718 och 719). Regeringen be
slutade den 20 november 2008 förordning (2008:923) om signalspa
ning i försvarsunderrättelseverksamhet, förordning (2008:924) med
instruktion för Signalspaningsnämnden och förordning om ändring i
förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet. Häri
genom har i enlighet med tillkännagivandet en ny domstolsliknande
myndighet för tillståndsprövning inrättats och de förordningsföre
skrifter i övrigt som anges i tillkännagivandet beslutats. Inom Reger
ingskansliet (Försvarsdepartementet) har en promemoria utarbetats,
Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 2009:1). Promemo
rian remissbehandlas och regeringen avser att återkomma till riksda
gen i frågan under våren 2009. Momentet är inte slutbehandlat.

Riksmötet 2008/09
10. nr 51
Tilläggsbudget 2 för 2008
Bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om bemyndigande för anslaget 7:5 Krisberedskap: Re
geringen har genom beslut den 11 december 2008 om ändring för
budgetåret 2008 avseende regleringsbrev för Krisberedskapsmyn
digheten fastställt bemyndiganderam för anslaget 7:5 Krisberedskap
enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
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Mom. 9 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
anslag: Regeringen har genom beslut den 11 december 2008 om
ändring för budgetåret 2008 avseende regleringsbrev för Kustbevak
ningen ökat anslaget 7:1 Kustbevakningen med 0,8 miljoner kronor
enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.

Skr. 2008/09:75
Försvarsdepartementet

11. Nr 106
Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt för
svarsmaterielsamarbete
Prop. 2008/09:59, bet. 2008/09:FöU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riksdagens godkännande av överenskommelsen: Be
redning pågår i Regeringskansliet om ett beslut om att underrätta
OCCAR om att Sverige vidtagit de åtgärder som krävs för att över
enskommelsen ska träda i kraft. Beslutet avses tas snarast efter den
1 februari då lagen enligt moment 2 avses träder i kraft. Momentet
är inte slutbehandlat.
Mom. 2 om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa
fall: Den 22 januari 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall. Lagen avses träda i kraft den 1 februari. Momentet är
inte slutbehandlat.
12. nr 119
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2009
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 a), b), c), d) om lagförslagen: Den 18 december 2008 utfär
dade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1403–1406). Mo
menten är slutbehandlade.
Mom. 2 a) om anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap: Den 18 december 2008 beslutade regeringen
regleringsbrev frö 2009 avseende myndigheterna verksamhet och
tilldelning av anslagsmedel m.m. i enlighet med riksdagens beslut.
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 b) om bemyndigande till regeringen att för 2009 utnyttja
en kredit om högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig,
krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger: Mo
mentet är inte slutbehandlat.
Mom. 2 c) om anslagskredit för fredsfrämjande förbandsinsatser. Regeringen har genom beslut den 18 december 2008 om regle
ringsbrev för Försvarsmakten för 2009 beslutat om anslagskredit för
anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser i enlighet med riksda
gens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 d) om investeringsplan för Försvarsmakten. Regering
en har genom beslut den 18 december 2008 om regleringsbrev för
Försvarsmakten för budgetåret 2009 fastställt investeringsplan (ram
anslag 1:3) för Försvarsmakten enligt riksdagens beslut. Momentet
är slutbehandlat.
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Mom. 2 e) om beställningsbemyndigande för materielbeställningar. Regeringen har genom beslut den 18 december 2008 om regle
ringsbrev för Försvarsmakten för budgetåret 2009 fastställt bemyn
digande om ekonomiska åtaganden för ramanslaget 1:3 Anskaffning
av materiel och anläggningar för Försvarsmakten enligt riksdagens
beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 f) om beställningsbemyndigande för vidmakthållande
och avveckling av materiel. Regeringen har genom beslut den 18
december 2008 om regleringsbrev för Försvarsmakten för budget
året 2009 fastställt beställningsbemyndigande för ramanslaget 1:4
Vidmakthållande och avveckling av materiel för Försvarsmakten
enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 g) om kredit i Riksgäldskontoret för Försvarets materielverk: Regeringen har genom beslut den 18 december 2008 om reg
leringsbrev för Försvarets materielverk för 2009 medgett Försvarets
materielverk att disponera en kredit i Riksgäldskontoret i enlighet
med riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 h) om investeringsplan för Kustbevakningen för 2008–
2010: Regeringen har genom beslut den 18 december 2008 om reg
leringsbrev för Kustbevakningen för 2009 fastställt investeringsplan
för Kustbevakningen enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbe
handlat.
Mom. 2 i) om bemyndigande till regeringen att under 2008 för
ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra
naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
åtgärder medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kr
efter 2009: Regeringen har genom beslut den 18 december 2008 om
regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
för 2009 medgett att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
får ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åta
ganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kr ef
ter 2009. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 j) om investeringsplan för krisberedskapen för 2008 –
2010: Regeringen har genom beslut den 18 december 2008 om reg
leringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för
2009 fastställt investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 k) om bemyndigande till regeringen att under 2009 för
ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar
av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder
samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i
fred som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av
framtida anslag på högst 850 000 000 kr efter 2009: Regeringen
har genom beslut den 18 december 2008 om regleringsbrev för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2009 medgett
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att besluta om avtal
och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för bered
skapsåtgärder samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på
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samhället i fred inklusive tidigare gjorda beställningar enligt riksda
gens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 l) om bemyndigande till regeringen att för 2009 låta
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst
500 000 000 kr: Regeringen har genom beslut den 18 december
2008 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och be
redskap för 2009 medgett Myndigheten för samhällsskydd och be
redskap att disponera en låneram enligt riksdagens beslut. Momen
tet är slutbehandlat.
Mom. 2 m) om bemyndigande regeringen att för 2009 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kr: Regeringen har genom
beslut den 19 december 2009 om regleringsbrev för Socialstyrelsen
för 2008 medgett Socialstyrelsen att disponera en låneram enligt
riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 n) om fastställelse av avgiftsuttaget för finansiering av
åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kr under 2009: Reger
ingen har genom beslut den 18 december 2008 om regleringsbrev
för Post- och telestyrelsen m.m. för 2009 inom utgiftsområdet 22
Kommunikationer och utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot
sårbarhet fastställt avgiftsuttaget enligt riksdagens beslut. Momentet
är slutbehandlat.
Mom. 2 o) om fastställelse av avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kr under 2009: Regeringen har genom
beslut den 18 december 2008 om regleringsbrev för Elsäkerhetsver
ket m.m. för 2009 fastställt avgiftsuttaget enligt riksdagens beslut.
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 p) om bemyndigande till regeringen att under 2009 för
ramanslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå avtal om ekonomiska åtaganden för att anskaffa infrastrukturen för det gemensamma radiokommunikationssystemet som
inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida
anslag på högst 110 000 000 kr efter 2009: Regeringen har genom
beslut den 18 december 2008 om regleringsbrev för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap för 2009 medgett att Myndighe
ten för samhällsskydd och beredskap får ingå avtal om ekonomiska
åtaganden för att anskaffa infrastrukturen för det gemensamma ra
diokommunikationssystemet, inklusive tidigare gjorda beställningar
enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 q) om investeringsplan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2009–2011: Regeringen har genom beslut
den 18 december 2008 om regleringsbrev för Myndigheten för sam
hällsskydd och beredskap för 2009 fastställt investeringsplan för
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap enligt riksdagens
beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 2 r) om bemyndigande till regeringen att under 2009 för
anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förplik-
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telser som inklusive tidigare åtaganden medför framtida behov av
anslag på högst 59 000 000 kr under 2010–2012: Regeringen har
genom beslut den 18 december 2008 om regleringsbrev för Strål
säkerhetsmyndigheten för 2009 medgett Strålsäkerhetsmyndigheten
att ingå ekonomiska förpliktelser, inklusive tidigare åtaganden en
ligt att riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 3 om inriktningen för insatsorganisationen: Regeringen
har genom beslut den 18 december 2008 om regleringsbrev för För
svarsmakten för budgetåret 2009 fastställt Försvarsmaktens insats
organisation. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 4 om anskaffning av materielprojekt under 2009: Reger
ingen har genom beslut den 18 december 2008 om regleringsbrev
för Försvarsmakten för budgetåret 2009 fattat beslut om en plan
över viktigare materielanskaffningsprojekt för regeringens godkän
nande under 2009. Momentet är slutbehandlat.
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Socialdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Socialdepartementet

Riksmötet 1995/96
Riksdagens skrivelse
1.

nr 229
Nya regler för bostadsbidrag
Prop. 1995/96:186, bet. 1995/96:BoU11
Tidigare redovisad, se skr. 1996/97:15 (p. S 51), skr. 1997/98:75
(p. S 24), skr. 1998/99:75 (p. S 13), skr. 1999/2000:75 (p. S 9), skr.
2000/01:75 (p. S 6), skr. 2001/02:75 (p. S 3), skr. 2002/03:75 (p. S
3), skr. 2003/04:75 (p. S 2), skr. 2004/05:75 (p. S 1), skr. 2005/06:75
(p. S 1), skr. 2006/07:75 (p. S 1) och skr. 2007/08:75 (p. S 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 14 om direktutbetalning av bostadsbidrag m.m.*: Den
11 september 1997 beslutade regeringen Budgetpropositionen för
1998 (prop. 1997/98:1, utg.omr. 18, s. 27). Ärendet har beretts inom
ramen för översynen av ekonomiska familjestöden (S 2000:02) (dir.
2000:16). Utredaren redovisade i februari 2001 sitt uppdrag i slutbe
tänkandet Ur fattigdomsfällan (SOU 2001:24). I det sammanhang
et har bostadsbidragens framtida roll och utformning analyserats.
Betänkandet har remissbehandlats. En promemoria om bostadsbi
dragets framtida konstruktion har utarbetats inom Regeringskans
liet. Promemorian har remissbehandlats och regeringen beslutade
den 23 mars 2005 propositionen Ändrade regler för bostadsbidrag
(prop. 2004/05:112). Den särskilde utredaren med uppdrag att göra
en teknisk översyn av lagen (1962:381) om allmän försäkring och
andra författningar på socialförsäkringsområdet (S 2001:04) (dir.
2001:70 och dir. 2003:135) har redovisat sitt uppdrag i betänkandet
Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SOU
2005:114). Betänkandet har remissbehandlats. Den 13 december
2007 beslutade regeringen lagrådsremissen Socialförsäkringsbalk.
Regeringen avser att avlämna en proposition till riksdagen under år
2009.
Momentet är inte slutbehandlat.

Riksmötet 1997/98
Riksdagens skrivelse
2.

nr 3
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor
Mot. 1996/97:So202 m.fl., bet. 1997/98:SoU2
Tidigare redovisad, se skr. 1997/98:75 (p. S 57), skr. 1998/99:75
(p. S 17), skr. 1999/2000:75 (p. S 11), skr. 2000/01:75 (p. S 8), skr.
2001/02:75 (p. S 4), skr. 2002/03:75 (p. S 4), skr. 2003/04:75 (p. S
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3), skr. 2004/05:75 (p. S 2), skr. 2005/06:75 (p. S 2), skr. 2006/07:75
(p. S 2) och skr. 2007/08:75 (p. S 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 9 om kostnader för preventivmedel*: Regeringen gav den
16 december 1999 Socialstyrelsen i uppdrag att göra en analys av
nuvarande förhållanden och ur olika aspekter belysa konsekven
serna av en ordning som fullt ut utjämnar de skillnader som finns i
dagens system. Socialstyrelsen inkom den 4 maj 2001 med en skri
velse med redovisning av uppdraget. För att undersöka frågans aktu
alitet och vid behov få förslag på åtgärder för att minska eventuella
problem gav regeringen den 16 december 2004 i regleringsbrev för
budgetåret 2005 återigen Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om
eventuella skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivme
del innebär ett problem. Om analysen utmynnar i att problem före
ligger skall Socialstyrelsen komma med ett förslag för att åtgärda
detta problem. Socialstyrelsen inkom den 22 december 2005 med
rapporten Skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivme
del – Problem och åtgärdsförslag inom oförändrad kostnadsram. So
cialstyrelsen föreslår i rapporten att lagen (1974:525) om ersättning
för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m. ändras på så sätt att
det blir möjligt för sjukvårdshuvudmännen att ta betalt för koppar
spiraler och pessar och använda intäkterna till att subventionera ppiller eller andra preventivmedel till ungdomar, om de så önskar och
finner lämpligt. Rapporten har remissbehandlats.
I departementsskrivelsen Glömda regler? – En översyn av be
stämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m.fl. (Ds
2008:41) föreslås att lagen (1974:525) om ersättning för viss födelse
kontrollerande verksamhet m.m. ska upphävas. Skrivelsen har re
missbehandlats och bereds i Regeringskansliet.
3.

nr 289
Reformerat tandvårdsstöd
Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25
Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. S 28), skr. 1999/2000:75
(p. S 13), skr. 2000/01:75 (p. S 10), skr. 2001/02:75 (p. S 6), skr.
2002/03:75 (p. S 5), skr. 2003/04:75 (p. S 4), skr. 2004/05:75 (p.
S 3), skr. 2005/06:75 (p. S 3), skr. 2006/07:75 (p. S 3) och skr.
2007/08:75 (p. S 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om övriga konkurrensfrågor*: I regleringsbrevet för bud
getåret 2003 avseende Konkurrensverket gav regeringen Konkurrens
verket i uppdrag att närmare analysera konkurrensen på marknaden
för tandvård samt orsakerna till de brister som finns. I rapporten
Tandvård och konkurrens (2004:1) i januari 2004 lämnades bl.a.
förslag rörande landstingens hantering av mervärdesskatt. I rappor
ten konstaterades bland annat att det s.k. kommunkontosystemet,
vars syfte är att neutralisera effekterna av mervärdesbeskattning
vid förvärv av varor och tjänster till kommunal verksamhet skapar
53

konkurrenssnedvridning i förhållande till privata tandvårdsföretag
som inte omfattas av systemet.
Frågan om landstingens hantering av ingående mervärdesskatt i
folktandvårdens verksamhet och de problem som tas upp i Konkur
rensverkets rapport har behandlats av regeringen i propositionen
Statligt tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49) som beslutades av reger
ingen den 17 januari 2008. Enligt landstingen hanteras ersättningen
från kommunkontosystemet på ett sätt som innebär att den inte kom
mer folktandvården till del. Regeringen konstaterar dock i proposi
tionen att redovisningen av folktandvårdens kostnader och intäkter
måste vara mera transparent än i dag för att det ska gå att bedöma
om ersättning från kommunkontosystemet leder till konkurrenssned
vridning till folktandvårdens fördel eller inte. Regeringen har i en
lighet med vad som aviserades i propositionen gett Statskontoret i
uppdrag att svara för en uppföljning av landstingens ekonomiska
redovisning av folktandvården och vid behov föreslå åtgärder för att
åstadkomma god transparens avseende redovisningen av folktand
vårdens intäkter och kostnader. Uppdraget ska redovisas i en del
rapport senast den 30 juni 2009 och i en slutrapport senast den 30
juni 2011. Om kraven på ökad transparens inte uppfylls inom de
närmaste två åren anser regeringen att lagstiftning bör övervägas.
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Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
4.

nr 144
Bildande av ett familjemedicinskt institut m.m.
Prop. 2001/02:38, bet. 2001/02:SoU5
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. S 23), skr. 2003/04:75
(p. S 16), skr. 2004/05:75 (p. 13), skr. 2005/06:75 (p. S 12), skr.
2006/07:75 (p. S 8) och skr. 2007/08:75 (p. S 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 14 om riksdagens revisorers förslag*: Regeringen gav den
17 juli 2003 Socialstyrelsen och Högskoleverket i uppdrag att se
över reglering och system för bedömning och godkännande av per
soner med viss högskoleutbildning från länder utanför EU/EES-om
rådet. Uppdraget redovisades den 30 mars 2004. Regeringen tillsatte
den 22 december 2004 en interdepartemental arbetsgrupp med upp
gift att se över reglering och system för godkännande av lärare och
hälso- och sjukvårdspersonal med högskoleutbildning från länder
utanför EU/EES (S 2004:B).
Resultatet av arbetsgruppens arbete visade att det krävdes en för
djupad och förnyad analys för att kunna utarbeta ändamålsenliga
författningsförslag. Utbildningsdepartementet tillsatte därför den
27 april 2007 en utredning med uppdrag att utarbeta en ordning för
erkännande av hälso- och sjukvårdsutbildningar från tredje land (U
2007:C). Utredaren överlämnade den 30 november 2007 prome
morian Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och
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sjukvårdsutbildning från tredje land (Ds 2007:45). Promemorian
bereds för närvarande inom Regeringskansliet. De förslag som gäl
ler införande av en ny erkännandeordning för tredjelandsutbildad
hälso- och sjukvårdspersonal kommer att behandlas i en proposition
som regeringen avser att lämna till riksdagen under 2009.
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Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
5.

nr 81
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. S 50), skr. 2003/04:75
(p. S 20), skr. 2004/05:75 (p. S 16), skr. 2005/06:75 (p. S 14), skr.
2006/07:75 (p. S 9) och skr. 2007/08:75 (p. S 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 28 om personlig assistans m.m.*: Den 19 december 2002 ut
färdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Riks
försäkringsverket i vilket Riksförsäkringsverket gavs i uppdrag att i
samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera tillämpningen
vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar för hem och
hushåll när den ene har rätt till personlig assistans och assistanser
sättning. Denna kartläggning och analys skulle göras ur ett könsper
spektiv. Riksförsäkringsverket fick även i uppdrag att i samråd med
Socialstyrelsen kartlägga och analysera hur tillämpningen av barns
rätt till personlig assistans och assistansersättning utvecklats. Riks
försäkringsverket skulle också redovisa hur barnperspektivet beak
tats. Uppdragen har redovisats till regeringen i juni 2004. Resultatet
har återgetts i budgetpropositionen för 2005 (prop. 2004/05:1, utg.
omr. 9, s.123).
Frågan behandlas även i betänkandet Möjlighet att leva som andra
(SOU 2008:77) som lämnades till regeringen den 29 augusti 2008.
Personer med psykiska eller fysiska funktionshinder, dvs. person
krets 3, har enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) inte rätt till insatsen daglig verksamhet.
Även denna fråga finns behandlad i betänkandet Möjlighet att leva
som andra (SOU 2008:77). Däremot kan personer med psykiska
funktionshinder ha rätt till dagverksamhet enligt socialtjänstlagen
(2001:453). Kommunerna ska även medverka till att de får en me
ningsfull sysselsättning.
I regeringens skrivelse Uppföljning av den nationella handlings
planen för handikappolitiken (skr. 2002/03:25) redovisar regeringen
att Socialstyrelsen och länsstyrelserna under åren 2000–2003 beslu
tat att samverka kring ett tillsynsprojekt om kommunernas insatser
för personer med psykiska funktionshinder.
Tillsynsprojektet avslutades hösten 2005. I slutrapporten Kommu
nens insatser för personer med psykiska funktionshinder redovisar
tillsynsmyndigheterna bl.a. hur läget ser ut när det gäller insatsen
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sysselsättning. Det konstateras att så gott som alla kommuner kan
erbjuda verksamheter för sysselsättning. Kommunerna kan dess
utom erbjuda en viss variation och ambitionerna avseende kvalitet
är goda. En utbyggnad av verksamheter pågår i landet. Trots ett va
rierat utbud får dock många inte den sysselsättning de behöver och
har rätt till. En ökad möjlighet till valfrihet av insatser på bl.a. sys
selsättningsområdet måste dessutom eftersträvas för att enskilda ska
få tillgång till ett mer anpassat stöd.
Den 23 oktober 2003 beslutade regeringen att tillkalla en natio
nell psykiatrisamordnare. Den nationella psykiatrisamordnaren har
i promemorian En översiktlig genomgång av dagsläget inom svensk
psykiatri, som lämnades till regeringen i juni 2004, gjort en över
siktlig probleminventering bl.a. när det gäller sysselsättning. För att
nå en rimlig nivå när det gäller sysselsättning och arbetsrehabilite
ring behövs enligt samordnaren en effektutvärdering inom område
na, stöd till daglig sysselsättning samt samordnad rehabilitering.
Riksdagen har efter förslag från regeringen beslutat om en sats
ning inom psykiatrin och socialtjänsten för personer med psykisk
sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder (prop. 2004/05:1, utg.
omr. 9, s. 65). För detta ändamål har 500 miljoner kronor avsatts för
år 2005 och 200 miljoner kronor för år 2006. Satsningen utgörs av
två delar. Den första delen avser 400 miljoner kronor år 2005 och
100 miljoner kronor år 2006 för satsningar på vård, sysselsättning
och boende. Den andra delen, 200 miljoner kronor vardera åren
2005 och 2006, avser en särskild satsning på verksamhetsutveck
ling, till exempel inom områdena samverkan, rehabilitering och sys
selsättning.
Psykiatrisamordningen lämnade i november 2006 slutbetänkandet
Ambition och ansvar (SOU 2006:100).
Regeringens satsningar på sysselsättning till personer med psy
kiatrisk funktionsnedsättning har därefter fortsatt. I budgetproposi
tionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 9, s. 56) aviserar reger
ingen även kommande insatser som ska leda till ett förstärkt utbud
och diversifiering av sysselsättningsverksamheter, insatser för att
stimulera utvecklingen av bl.a. sociala kooperativ och andra idé
burna verksamheter, samt kartläggningar av arbetslivsinriktade in
satser för målgruppen inför eventuella framtida förändringar och
förstärkningar. Den 18 december 2008 beslutade regeringen om ett
uppdrag till Arbetsförmedlingen att i samverkan med Försäkrings
kassan upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster för
personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktions
nedsättning. Medlen (50 miljoner kronor) ska användas för att fi
nansiera s.k. arbetsledningsstöd som utgår till de upphandlade aktö
rerna per anvisad plats. Arbetsledningsstödet är ett ekonomiskt stöd
för tillhandahållandet av adekvat arbetsledning och stöd.
6.
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nr 171
Med tvång och god vilja – vad gör Statens institutionsstyrelse?
Riksdagens revisorer 2002/03:RR9, bet. 2002/03:SoU13
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Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. S 31), skr. 2004/05:75 (p.
S 19), skr. 2005/06:75 (p. S 17), skr. 2006/07:75 (p. S 11) och skr.
2007/08:75 (p. S 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 3 om revisorernas förslag i övrigt*: Den 11 december 2003
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende
Statens institutionsstyrelse i vilket institutionsstyrelsens ansvar,
styrning och insatser m.m. behandlas. Frågorna om Statens insti
tutionsstyrelses övergripande ansvar samt möjligheter att inhämta
personuppgifter från andra myndigheter i uppföljningssyfte bereds
inom Regeringskansliet. Den 22 december 2004 bemyndigade re
geringen vederbörande statsråd att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att se över en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjäns
tens område (S 2004:12) (dir. 2004:178, dir. 2005:87, dir. 2005:93
och dir. 2006:98). Utredaren överlämnade i juni 2006 delbetänkan
det En bättre tillsyn av missbrukarvården (SOU 2006:57). Uppdra
get redovisades i november 2007 med betänkandet Samordnad och
tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82).
Den 10 mars 2005 beslutade regeringen propositionen Stärkt rätts
säkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. (prop. 2004/05:123).
I propositionen ges möjligheter för Statens institutionsstyrelse att
inhämta personuppgifter från andra myndigheter i uppföljnings
syfte.
Statens institutionsstyrelse har den 17 januari 2006 i en skrivelse
till regeringen lämnat en redogörelse för hur det övergripande an
svaret för styrningen av vård och behandling förstärkts. Regeringen
avser att noga följa utvecklingen.
Regeringen har den 2 februari 2009 till Lagrådet överlämnat en
lagrådsremiss om samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten i
vilken föreslås att tillsynen av Statens institutionsstyrelse ska vara
en uppgift för Socialstyrelsen. Det förändrade tillsynsansvaret inne
bär dock ingen förändring för myndighetens ansvar för kvalitetskon
trollen av verksamheten.
Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
7.

nr 102
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och
12)
Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:SfU1
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. S 46), skr. 2004/05:75 (p.
S 22), skr. 2005/06:75 (p. S 19), skr. 2006/07:75 (p. S 12) och skr.
2007/08:75 (p. S 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 34 om vissa frågor om aktivitetsersättningen*: Den del av mo
mentet som rör vilande ersättning vid studier lämnades förslag om
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i propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor (prop. 2005/06:159)
som regeringen beslutade den 16 mars 2006.
Den del av momentet som rör möjligheterna för personer med
aktivitetsersättning att bedriva eftergymnasiala studier samt den del
som rör ersättningsnivåerna för vissa personer med aktivitetsersätt
ning behandlas i Utredningen om översyn av aktivitetsersättningen
(S 2007:15) (dir. 2007:183) som regeringen den 20 december 2007
bemyndigade vederbörande statsråd att tillkalla. Utredningen har
den 2 december 2008 överlämnat betänkandet Brist på brådska
– en översyn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102). Betänkan
det har remitterats och förslagen kommer därefter att beredas inom
Regeringskansliet.
Beträffande den del av momentet som avser merkostnadsersätt
ning för personer mellan 16 och 19 år som inte sammanbor med
någon av sina föräldrar, har regeringen den 13 juli 2006 gett För
säkringskassan i uppdrag att göra en kartläggning och analys av
vårdbidraget och handikappersättningen. Uppdraget har redovisats
i april 2007 i rapporten Kunskapsöversikt för handikappersättning
och vårdbidrag. Rapporten bereds inom Regeringskansliet.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
8.

nr 166
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m.
Framställning 2004/05:RRS2, bet. 2004/05:SoU10
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 25), skr. 2006/07:75 (p.
S 15) och skr. 2007/08:75 (p. S 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 20 om framställning 2004/05:RRS2 m.m.* och mom. 21
om utgångspunkt i arbetet med prioriteringar*: Med anledning
av utskottets tillkännagivande aviserade regeringen i Budgetpro
positionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 9, s. 22–23) att re
geringen avsåg att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och
utveckla arbetet med prioriteringsarbetet. Den 8 december 2005
gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utveckla
arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Uppdraget
som även omfattade genderperspektiv i prioriteringsarbetet har re
dovisats i april 2007 och bereds inom Regeringskansliet.
Frågan kommer att behandlas i samband med propositionsarbete
med anledning av delbetänkandet Patientens rätt. Några förslag för
att stärka patientens ställning (SOU 2008:127) som Utredningen om
patientens rätt i vården (S 2007:07) lämnade i december 2008.
Mom. 55 om speciallivsmedel*: Enligt 20 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner har, om regeringen föreskriver det, den som är
under 16 år rätt till reducering av sina kostnader för inköp av såda
na av läkare förskrivna livsmedel som avses i 20 § livsmedelslagen
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(1971:511) med det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger
120 kronor.
Enligt 6 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner gäl
ler den nedsättning av priset på vissa livsmedel som föreskrivs i
20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. när ett barn li
der av någon av de sjukdomar som anges i bilagan till förordningen.
Läkemedelsverket ska, enligt 6 § 2 st. samma förordning, upprätta
en förteckning över de livsmedel som omfattas av prisnedsättning
en.
Läkemedelsverket för sedan maj 2000 inte upp några nya pro
dukter på listan som läkarna har att följa när de skriver ut special
livsmedel till barn. Sedan Livsmedelsverket anpassade sitt regelverk
till gemenskapsbestämmelser så gör myndigheten inte längre någon
bedömning av om ett specifikt livsmedel bör vara förskrivnings
bart för en viss sjukdom. Livsmedelsföretagen ansökte tidigare om
tillstånd att sälja sina produkter till personer med vissa sjukdomar
men sedan 1999 krävs endast en anmälan om att produkten finns till
försäljning. Läkemedelsverket har ansett att de saknar underlag och
kompetens för att avgöra om ett livsmedel är lämpligt för barn och
unga som lider av de ovan nämnda sjukdomarna.
Läkemedelsverket har i 2008 års regleringsbrev fått i uppdrag
att uppdatera innehållet i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrif
ter (1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. Syftet är att för
teckningen över livsmedel, vilka får utlämnas till nedsatt pris vid
vissa av regeringen fastställda sjukdomar, årligen görs aktuell. Lä
kemedelsverket har också fått i uppdrag att utreda om arbetet med
att uppdatera förteckningen över speciallivsmedel för barn och unga
bör genomföras på ett annat sätt än vad som gäller i dag. Uppdragen
bör genomföras i samråd med Livsmedelsverket. Läkemedelsverket
har i regleringsbrev för budgetåret 2009 fått förlängd tid för redo
visning av uppdraget till den 30 juni 2009.
Frågan huruvida subventionssystemet av speciallivsmedel för
barn och vuxna eventuellt ska förändras i övrigt bereds fortsatt inom
Regeringskansliet.
9.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

nr 188
Alkoholpolitik
Prop. 2003/04:161, bet. 2004/05:SoU9
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 26), skr. 2006/07:75 (p.
S 16) och skr. 2007/08:75 (p. S 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 17 om Ålderskontrollen vid försäljning av folköl*: Den 15
januari 2004 bemyndigade regeringen vederbörande statsråd att
tillkalla en särskild utredare med uppdrag att följa utvecklingen
när det gäller införsel och försäljning av alkohol m.m. (S 2004:01)
(dir. 2004:3, dir. 2004:08 och dir. 2005:04). Utredaren har redovisat
uppdraget i betänkandet Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid
(SOU 2005:25). Betänkandet har remissbehandlats.
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Den 6 september 2007 bemyndigade regeringen vederböran
de statsråd att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra
en översyn av alkohollagen (S 2007:11) (dir. 2007:127 och dir.
2008:133). I utredningsuppdraget ingår bl.a. frågan om ålders
kontroll vid försäljning av s.k. folköl. Den del av uppdraget som av
såg frågan om tillåtande av import och spritdrycker, vin och starköl
samt frågan om s.k. indirekt reklam i 4 kap. 11 b § andra stycket
alkohollagen har utredningen i december 2007 redovisat i delbe
tänkandet Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning (SOU
2007:113). Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 28
februari 2009.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

10. nr 218
Folkhälsopolitik
Mot. 2004/05:So429 m.fl., bet. 2004/05:SoU11
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 29), skr. 2006/07:75 (p.
S 17) och skr. 2007/08:75 (p. S 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om självmordsprevention*: Den 21 juli 2005 uppdrog
regeringen åt Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen att ta
fram förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program
för självmordsprevention. Uppdragen redovisades den 15 decem
ber 2006. Regeringen har remissbehandlat ärendet och beslutade
den 13 mars 2008 propositionen En förnyad folkhälsopolitik (prop.
2007/08:110). I propositionen fastslås att det självmordsförebyg
gande arbetet ska intensifieras. Vidare redogörs för de befolknings
åtgärder regeringen avser att vidta för att förebygga självmord under
perioden 2008–2010.
11. nr 241
Ledarhundar
Prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 32), skr. 2006/07:75 (p.
S 18) och skr. 2007/08:75 (p. S 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utvärdering*: Regeringen avser att under våren 2009
tillsätta en utredning som ska lämna förslag på åtgärder för att sti
mulera tjänstehundsaveln. Avsikten är att utredningen även ska ut
värdera ledarhundsverksamheten. Direktiven är under beredning i
Regeringskansliet.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
12. nr 90
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och
12)
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SfU1
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Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 49), skr. 2006/07:75 (p.
S 20) och skr. 2007/08:75 (p. S 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

Mom. 10 om sjuklön*: Frågan om sjuklönesystemet kommer att
tas upp i samband med den parlamentariska utredning angående en
reformerad socialförsäkring som regeringen har aviserat bl.a. i bud
getpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 10, s. 20).
13. nr 111
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 51), skr. 2006/07:75 (p.
S 21) och skr. 2007/08:75 (p. S 15).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 22 om spelberoende*: Regeringen följer utvecklingen på
spelmarknaden och avser att återkomma i frågan (prop. 2006/07:1,
utg.omr. 9, s. 66). Den 20 juni 2007 tillsatte regeringen Utredningen
om en stärkt och moderniserad spelreglering (Fi 2007:07) (dir.
2007:79). Utredaren överlämnade i december 2008 slutbetänkandet
En framtida spelreglering (SOU 2008:124). Av de handlingsalterna
tiv som framkommit förordar utredaren att strama upp dagens spel
reglering och öppna vissa typer av vadhållning för nya aktörer. Be
tänkandet bereds i Regeringskansliet.
14. nr 137
Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och an
dra barnfrågor
RRS framst. 2004/05:RRS19, bet. 2005/06:SoU5
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 22) och skr. 2007/08:75
(p. S 16).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om framställningen från Riksrevisionens styrelse*: Re
geringen gav i mars 2007 Statskontoret i uppdrag att se över
myndighetsstrukturen för barnpolitiken och lämna förslag på den
mest effektiva och ändamålsenliga myndighetsstrukturen för att ge
nomföra regeringens barnpolitik och tillvarata barns och ungas rättig
heter och intressen i samhället. I översynen ingick även att överväga
hur såväl insatser som styrmedel kan effektiviseras för att få ett ökat
genomslag för barnkonventionen på statlig och kommunal nivå.
Statskontoret redovisade sitt uppdrag till regeringen den 1 novem
ber 2007. Regeringen lämnade i mars 2008 Regeringens skrivelse
Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter till riksdagen (Skr.
2007/08:111). I regleringsbrevet för budgetåret 2009 har Barnom
budsmannen fått i uppdrag att utifrån regeringens skrivelse ta fram
förslag till hur det strategiska arbetet ska följas upp. Uppdraget ska
redovisas senast den 31 augusti 2009.
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15. nr 144
Psykiatri
Mot. 2004/05:So218 m.fl., bet. 2005/06:SoU6
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 23) och skr. 2007/08:75
(p. S 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

Mom. 13 om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska
vården*: Regeringen fattade den 10 juli 2008 beslut om direktiv
om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (dir.
2008:93). En särskild utredare (S 2008:09) ska göra en översyn av
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård samt ha som utgångspunkt dels förslagen
från Psykansvarskommittén i betänkandet Psykisk störning, brott
och ansvar (SOU 2002:3), dels att det ekonomiska ansvaret ska för
ändras i olika avseenden. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni
2010.
Med utgångspunkt i den Nationella psykiatrisamordnarens be
tänkanden, Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU
2006:91) och Ambition och ansvar (SOU 2006:100), kommer reger
ingen också att presentera förslag på psykiatrins område.
16. nr 148
Legitimation och skyddad yrkestitel
Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 24) och skr. 2007/08:75
(p. S 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om legitimation för cytodiagnostiker*: Med anledning av
riksdagens tillkännagivande har promemorian Legitimation för
cytodiagnostiker utarbetats inom Regeringskansliet. Promemorian
har remissbehandlats. Flera av remissinstanserna, bl.a. Socialstyrel
sen, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, var kri
tiska till förslaget att införa legitimation för cytodiagnostiker. Den
kritik som framfördes var bl.a. att den principiellt viktiga frågan om
vilka ytterligare yrkesgrupper som ska ges rätt till legitimation bor
de utredas i ett större sammanhang.
Regeringen avser att under 2009 tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att se över vissa frågor om behörighetsreglerna inom hälsooch sjukvården, däribland frågan om legitimation för cytodiagnos
tiker.
17. nr 164
Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.
Prop. 2005/06:20, bet. 2005/06:SfU7
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 26) och skr. 2007/08:75
(p. S 19).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om samlad utredning om bidrag m.m. som påverkar barn,
reservation 4*: Regeringen har bl.a. i Budgetpropositionen för 2009
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(prop. 2008/09:1, utg.omr. 12, s. 17) mot bakgrund av riksdagens
tillkännagivande till regeringen om att snarast tillsätta en samlad ut
redning om bidrag m.m. som påverkar barn till särlevande föräld
rar skrivit att regeringen delar riksdagens bedömning och att frågan
fortfarande bereds.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

18. nr 226
Hälso- och sjukvård
Mot. 2005/06:So235 m.fl., bet. 2005/06:SoU17
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 35) och skr. 2007/08:75
(p. S 22).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om patienträttigheter*: Den 20 juni 2007 bemyndigade
regeringen vederbörande statsråd att tillkalla en särskild utredare
med uppdrag att se över patientens rätt i vården (S 2007:07) (dir.
2007:90, dir. 2008:72 och dir. 2008:87). Utredningen ska bl.a. läm
na förslag på hur patientens ställning och inflytande över vården
kan stärkas samt lämna förslag till hur det fria vårdvalet och den
nationella vårdgarantin kan lagregleras. I uppdraget ingår vidare att
lämna förslag till en stärkt rätt till fast vårdkontakt samt att föreslå
hur en fri etableringsrätt kan införas i primärvården. Utredaren har
i december 2008 överlämnat delbetänkandet Patientens rätt. Några
förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127). Uppdra
get ska slutredovisas senast den 20 april 2009.
19. nr 302
Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst
Prop. 2005/06:92, bet. 2005/06:SoU25
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 42) och skr. 2007/08:75
(p. S 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utvärdering av försöksverksamheten*: Försöksverk
samheten med komplement till färdtjänst pågår till och med den 30
juni 2010. Regeringen avser att i slutfasen av försöket ge Vägverket
i uppdrag att utvärdera verksamheten. Frågan slutbehandlas i och
med Vägverkets utvärdering.
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
20. nr 118
Hälso- och sjukvårdsfrågor
RRS framställning 2006/07:RRS7, bet. 2006/07:SoU8
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. S 26).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 17 om framställning 2006/07:RRS7 m.m.*: När det gäl
ler Socialstyrelsens roll och ansvar i förhållande till de nationella
kvalitetsregistren samt förutsättningarna för fortsatt statligt stöd till
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registren har regeringen vidtagit åtgärder inom ramen för Dagmarö
verenskommelserna år 2007, 2008 och 2009. Frågan om Socialsty
relsens ansvar och befogenheter att följa upp och utveckla vården på
nationell nivå bereds fortsatt inom Regeringskansliet.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
21. nr 134
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m.
Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut m.m.: Den 28 fe
bruari 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
77–79).
22. nr 145
Statligt tandvårdsstöd
Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om statligt tandvårdsstöd, mom. 4 om allmänt tandvårdsbidrag, mom. 6 om abonnemangstandvård m.m., mom. 7 om
tandvårdsersättning, mom. 8 om vårdgivarens uppgiftsskyldighet
och mom. 10 om lagförslagen i övrigt: Den 10 april 2008 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 145–152).
23. nr 158
Kostnader för personlig assistans
Prop. 2007/08:61, bet. 2007/08:SoU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kostnader för personlig assistans: Den 24 april 2008 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 202).
24. nr 177
Genomförande av EG-direktivet om mänskliga vävnader och celler
Prop. 2007/08:96, bet. 2007/08:SoU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lag om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga
vävnader och celler: Den 15 maj 2008 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 286).
25. nr 178
Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården
Prop. 2007/08:70, bet. 2007/08:SoU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård m.fl.: Den 29 maj 2008 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 415–417).
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26. nr 182
Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstrukture
ringsåtgärder
Prop. 2007/08:87, bet. 2007/08:SoU17
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

Mom. 1 om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa
omstruktureringsåtgärder
a) och b): Den 18 juni 2008 och den 26 juni 2008 beslutade re
geringen om ändring i bolagsordningen för Apoteket Omstrukture
ring AB, Statens ägardirektiv för Apoteket Omstrukturering AB och
aktieägartillskott till Apoteket Omstrukturering AB.
c) och d): Förberedelse- och anpassningsprocessen inför Apote
ket AB:s avyttringar av apotek pågår och beräknas slutföras under
2009.
27. nr 200
Vårdnadsbidrag – familjepolitisk reform
Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen: Den 22 maj 2008 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 307–312).
28. nr 201
Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform
Prop. 2007/08:93, bet. 2007/08:SfU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen m.m.: Den 22 maj 2008 utfärdade reger
ingen de lagar riksdagen antagit (SFS 313–315).
29. nr 202
Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning
Prop. 2007/08:94, bet. 2007/08:SfU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om intygsskyldighet vid tillfällig föräldrapenning: Den 22
maj 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 316,
317).
30. nr 207
Patientdatalag m.m.
Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förslaget till patientdatalag m.m., mom. 3 om ändring
i 14 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) med ikraftträdande den 1
september 2008 och mom. 4 om bemyndigande för regeringen att
meddela föreskrifter enligt 2 kap. 8 § förslaget till patientdatalag:
Den 29 maj 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 355–359). Jfr p. Ju 45.
65

31. nr 209
Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning
Prop. 2007/08:119, bet. 2007/08:SoU19
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

Mom. 1 om införsel av alkoholdrycker, mom. 2 om anskaffande av
alkoholdrycker och mom. 6 om indirekt reklam: Den 29 maj 2008
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 366).
32. nr 225
En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete
Prop. 2007/08:136, bet. 2007/08:SfU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om införande av en rehabiliteringskedja: Den 5 juni 2008
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 480–483).
33. nr 226
En förnyad folkhälsopolitik
Prop. 2007/08:110, bet. 2007/08:SoU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om omformulering av rubrikerna på folkhälsopolitikens
målområden: Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att lägga
skrivelsen till handlingarna.
34. nr 227
Katastrofmedicinska insatser i utlandet
Prop. 2007/08:138, bet. 2007/08:SoU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lag om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands:
Den 12 juni 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 552).
35. nr 230
Barnpolitiken och dess inriktning
Skr. 2007/08:111, bet. 2007/08:SoU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 24 om skrivelsen: Den 25 september 2008 beslutade reger
ingen att lägga skrivelsen till handlingarna.
36. nr 255
Sjukhusens läkemedelsförsörjning
Prop. 2007/08:142, bet. 2007/08:SoU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.: Den 18 juni 2008 utfärdade regeringen den lag riks
dagen antagit (SFS 657).
37. nr 256
Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden
Prop. 2007/08:145, bet. 2007/08:SoU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden m.m.: Den 18 juni
2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 654,
655).

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
38. nr 21
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden un
der budgetåret 2007
Skr. 2007/08:125, bet. 2008/09:SoU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om skrivelsen: Den 20 november 2008 beslutade regeringen
att lägga skrivelsen till handlingarna.
39. nr 23
Från sjukersättning till arbete
Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förbättrad arbetsförmåga och mom. 2 om lagförslagen
i övrigt: Den 6 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 861–867).
40. nr 38
Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Prop. 2008/09:28, bet. 2008/09:SoU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av konventionen och det fakultativa protokollet: Den 4 december 2008 beslutade regeringen att ratificera FN:
s internationella konvention om rättigheter för personer med funk
tionsnedsättning samt ett fakultativt protokoll till konventionen.
41. nr 39
Ändring i patientdatalagen (2008:355)
Utskottsinitiativ, bet. 2008/09:SoU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändring i patientdatalagen: Den 20 november 2008 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 958).
42. nr 52
Tilläggsbudget 2 för 2008
Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndigande för anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna: Regeringen begärde i 2008 års andra Tilläggsbudgetpro
position (prop. 2008/09:2, s. 9) ett bemyndigande att under 2008 in
gå överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting som,
inklusive tidigare gjorda åtaganden, medförde ett behov av framtida
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anslag på högst 65,2 miljarder kronor under 2009–2011. Det givna
bemyndigandet har inte utnyttjats.
Mom. 9 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
anslag (delvis): Den 27 november 2008 beslutade regeringen om
ändring i regleringsbreven för Socialstyrelsen och Försäkringskas
san och den 18 december 2008 om ändring i regleringsbrevet för
Socialstyrelsen.

Skr. 2008/09:75
Socialdepartementet

43. nr 61
Valfrihetssystem
Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslagen: Den 20 november 2008 utfärdade reger
ingen de lagar riksdagen antagit (SFS 962–965).
44. nr 62
Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga
vävnader och celler m.m.
Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga
vävnader och celler m.m.: Den 27 november 2008 utfärdade reger
ingen de lagar riksdagen antagit (SFS 1058–1060).
45. nr 96
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om nämndemän i kammarrätt och mom. 4 om lagförslagen
i övrigt: Den 4 december 2008 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 1243–1246).
46. nr 127
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SoU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om förslag till lag om ändring i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden och mom. 3 om förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453): Den 18 december 2008 utfärdade reger
ingen de lagar riksdagen antagit (SFS 1423, 1424).
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg, mom. 11 om bemyndigande för ramanslag 1:9
Prestationsbunden vårdgaranti, mom. 12 om bemyndigande för
ramanslag 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, mom. 13 om bemyndigande för ramanslag 6:1 Statens institu
tionsstyrelse, mom. 14 om bemyndigande för ramanslag 8:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning: Den 18
december 2008 och den 19 december 2008 utfärdade regeringen
regleringsbrev för de anvisade anslagen.
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47. nr 138
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SfU1
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
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Mom. 32 om anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet
vid ålderdom a) Lagförslag och mom. 35 om pensionsrätt vid sjukersättning: Den 18 december 2008 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 1427–1429).
Mom. 6 om anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och handikapp, mom. 32 om anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom b) anslag och mom. 41
om anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer
och barn: Den 19 december utfärdade regeringen regleringsbrev för
de anvisade anslagen.
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Finansdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Finansdepartementet

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
1.

nr 70
Beskattning av utländska nyckelpersoner
Prop. 2000/01:12, bet. 2000/01:SkU6
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Fi 76), 2001/02:75
(p. Fi 24), 2002/03:75 (p. Fi 14), 2003/04:75 (p. Fi 11), 2004/05:75
(p. Fi 7), 2005/06:75 (p. Fi 5), 2006/07:75 (p. Fi 3) och 2007/08:75
(p. Fi 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om skadlig skattekonkurrens i Europeiska unionen*:
Uppförandekodgruppen har även under 2008 fortsatt sitt arbete med
att se till att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden enligt uppfö
randekoden för företagsbeskattning. Medlemsstaterna har inte nått
en samsyn i frågan om behovet av att utvidga tillämpningsområdet
för uppförandekoden för företagsbeskattning. Skrivelsen har därför
inte kunnat slutbehandlas.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
2.

nr 201
Allmänna motioner om reklamskatt
Motioner från allmänna motionstiden 2001, bet. 2001/02:SkU20
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Fi 38), 2003/04:75 (p. Fi
24), 2004/05:75 (p. Fi 12), 2005/06:75 (p. Fi 9), 2006/07:75 (p.Fi 7)
och 2007/08:75 (p. Fi 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om avskaffande av reklamskatten*: I budgetpropositionen för 2009
(prop. 2008/09:1, volym 1, avsnitt 6.2.6) angav regeringen att frå
gan om ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten har prövats
i budgetberedningen. Regeringen anser att det är viktigt att den res
terande reklamskatten avskaffas. Regeringen har dock prioriterat
skatteändringar som ökar den varaktiga sysselsättningen, som höjt
jobbskatteavdrag och sänkt företagsskatt, före ytterligare sänkning
av reklamskatten.

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
3.

nr 34		
Frågor om kommunal demokrati
Motioner från allmän motionstid, bet. 2003/04:KU3
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Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Fi 62), 2004/05:75 (p. Fi
20), 2005/06:75 (p. Fi 11), 2006/07:75 (p. Fi 8) och 2007/08:75 (p.
Fi 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

Mom. 9 om kommunala extraval (res. 4)*: Grundlagsutredningen
har i betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125) föresla
git att extraval ska vara möjliga i kommuner och landsting. Betän
kandet är utsänt på remiss och regeringen avser att lämna en propo
sition i ärendet under hösten 2009.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
4.

nr 152
Författningsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:KU15
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. A 8) och 2007/08:75 (p.
Fi 14).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om rätt att inneha förtroendeuppdrag*: Den 18 september
2008 beslutade regeringen proposition om kommunala kompetens
frågor m.m. (prop. 2008/09:21).

5.

nr 153
Författningsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:KU15
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 21) och 2007/08:75 (p.
Fi 15).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om rätt att inneha förtroendeuppdrag*: Den 18 september
2008 beslutade regeringen proposition om kommunala kompetens
frågor m.m. (prop. 2008/09:21).

6.

nr 175
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:AU3
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 23) och 2007/08:75 (p.
Fi 16).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 15 om ILO:s konvention nr 94*: Se Arbetsmarknadsdeparte
mentets redovisning under punkt 5. Finansdepartementet har inget
ytterligare att redovisa i detta ärende. Avsikten är därför att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna.

7.

nr 177
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:SkU16
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Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 25) och 2007/08:75 (p.
Fi 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

Mom. 2 om beskattning av barnpension*: Riksdagen har tillkän
nagett som sin mening att regeringen bör se över reglerna om be
skattningen av barnpension. Jobbskatteavdraget medför en inkomst
skattesänkning för ett barn som har skattepliktig barnpension och
förvärvsinkomster. En lämpligare åtgärd vore därför en höjning av
efterlevandestödet för barn. Regeringen följer frågan, men anser inte
att det nu är motiverat att vidta några ytterligare åtgärder. Reger
ingen avser därför att lägga skrivelsen till handlingarna.
8.

nr 227
Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting
Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 28) och 2007/08:75 (p.
Fi 19).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om ny utredning om oberoende kommunal revision (res.)*:
Statskontoret har i rapporten En mer oberoende kommunal revision
– analys av olika tänkbara åtgärder (Statskontoret 2008:4) redovisat
tänkbara åtgärder för att stärka oberoendet i den kommunala revi
sionen. Rapporten bereds i Regeringskansliet och regeringen avser
att återkomma till frågan under 2009.

9.

nr 283
Kommunal demokrati och kompetens
Bet. 2005/06:KU26
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 36) och 2007/08:75 (p.
Fi 20).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om minoritetsåterremiss (res. 1)*: Den 18 september 2008
beslutade regeringen proposition om kommunala kompetensfrågor
m.m. (prop. 2008/09:21).

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
10. nr 9
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 63) och 2007/08:75 (p.
Fi 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomster för
2007, b) statsbudgetens övriga utgifter, ax) beräkning av statsbudgetens inkomster, ay) ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten och mom. 9 om bemyndigande för ramanslag: Den 10 april
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2008 beslutade regeringen skrivelsen Årsredovisning för staten 2007
(skr. 2007/08:101, avsnitt 5).

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

11. nr 84
Utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m.
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU4
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 78) och 2007/08:75 (p.
Fi 24).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivelsen
i denna del har behandlats i budgetpropositionen för 2009 (prop.
2008/09:1, volym 2, utgiftsområde 2, avsnitt 10).
12. nr 85
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 79) och 2007/08:75 (p.
Fi 25).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för 2007: Skri
velsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2009
(prop. 2008/09:1, volym 2, utgiftsområde 27, avsnitt 2.4).
13. nr 114		
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2006, bet. 2006/07:SkU10
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 29).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om förmån av fri bil*: Ärendet bereds inom Regeringskans
liet.
14. nr 115		
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2006, bet. 2006/07:SkU11
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 30).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om införande av tonnageskatt*: Redan i dag är sjöfartsnä
ringen en skattemässigt gynnad bransch. Rederinäringen erhåller ett
omfattande sjöfartsstöd, som innebär att branschen får tillbaka både
inkomstskatt och socialavgifter trots att de ombordanställda tjänar
in pension och andra sociala förmåner i Sverige. Avskrivningsreg
lerna gör att branschen byggt upp stora latenta skatteskulder avseen
de överavskrivningar på fartyg. Tonnageskatteutredningens förslag
(SOU 2006:20, Tonnageskatt) är alltför generöst för rederinäringen,
särskilt när det gäller behandlingen av de latenta skatteskulderna.
Om ett system med tonnageskatt ska införas måste utredningens
förslag arbetas om i väsentliga delar. Det gäller bl.a. förslaget om
avskrivning av latenta skatteskulder. Dessutom måste en rad utestå
ende frågor ses över. Det gäller särskilt frågan om sjöfartsstödet bör
reduceras för det fall att tonnageskatt införs. Den samlade effekten
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av sjöfartsstödet och de skattevillkor som gäller för sjöfarten får inte
utformas så att andra branscher missgynnas. Regeringen och riks
dagen har prioriterat många skattefrågor. Frågan om tonnageskatt
bereds vidare så skyndsamt som möjligt men utan att inkräkta på de
viktiga skattefrågor som är mer prioriterade. Ärendet bereds vidare
inom Regeringskansliet.

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

15. nr 222
Tilläggsbudget 1 för 2007
Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 48).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om försäljning av fastighet i Stockholm: Den 12 juni 2008
godkände regeringen ett avtal mellan Statens fastighetsverk och Va
sakronan AB om byte av fastigheter. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 6 om bemyndiganden för beställningar av materiel och anläggningar inom försvarsområdet: Regeringen har den 6 september
beslutat om att genomföra en ombyggnad av 31 stycken JAS 39A/B
till JAS 39C/D åren 2007–2013, samt ett demonstratorprogram åren
2007–2010. Regeringen har genom beslut den 19 december 2007
om ändring av regleringsbrevet för Försvarsmakten för 2007 fast
ställt bemyndigande för Försvarsmakten i enlighet med riksdagens
beslut. Regeringen har genom beslut den 18 december 2008 om reg
leringsbrev för Försvarsmakten för budgetåret 2009 fattat beslut om
att projektet luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass inte ska
genomföras. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 27 om bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB,
första dels-satsen: Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 27, första dels-sat
sen.
Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
16. nr 30		
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 56).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken, mom. 2 om riktlinjer för budgetpolitiken, mom. 3 om beslut om utgiftsramar och
beräkning av statsbudgetens inkomster, ak) statsbudgetens totala
inkomster, al) ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,
am) utgiftstak för staten och offentlig sektor och mom. 9 om bemyndigande för ramanslag: Skrivelsen kommer i dessa delar att behand
las i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2008.
Mom. 3 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, b) statsbudgetens övriga utgifter: Den 24 januari
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2008 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende beräkningen
av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2008
till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag
beslutade regeringen lägga skrivelsen i denna del till handlingarna.
Skrivelsen kommer i övrigt i dessa delar att behandlas i regeringens
skrivelse Årsredovisning för staten 2008.
Mom. 4 om fördelning av utgifter 2009 och 2010: Den 12 septem
ber 2008 beslutade regeringen budgetpropositionen för 2009 (prop.
2008/09:1, Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 7.4).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2,
mom. 3 b), ak) al) och am) samt mom. 9.

Skr. 2008/09:75
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17. nr 55
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 64).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om Svenska Spels stöd till idrotten m.m.: Den 29 mars
2007 beslutade regeringen att ge chefen för Finansdepartementet i
uppdrag att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare
vid bolagsstämma i AB Svenska Spel. Vid bolagsstämman den 15
april 2008 beslutades om disposition av AB Svenska Spels vinst.
18. nr 118
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU4
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 78).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivel
sen kommer i denna del att slutbehandlas i budgetpropositionen för
2010.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
19. nr 119
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08: FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 79).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om åtagande som följer av EU-budgeten för 2008: Skrivelsen
kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2010.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
20. nr 135
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finan
siering
Prop. 2007/08:41, bet. 2007/08:FiU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 5 juni 2008 beslutade regeringen att anmäla till Europeiska
unionens råd att Sverige har godkänt rådets beslut om systemet för
EU-budgetens finansiering.
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21. nr 136
Återförsäkring
Prop. 2007/08:40, bet. 2007/08:FiU15
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
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Den 6 mars 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 101 och 102).
22. nr 137
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information
om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel
Prop. 2007/08:37, bet. 2007/08:FiU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 mars 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 99 och 100).
23. nr 143
Socialavgifter
Skr. 2007/08:33, bet. 2007/08:SfU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 april 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
24. nr 154		
Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt
Prop. 2007/08:52, bet. 2007/98:SkU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 april 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 185 och 186).
25. nr 155
Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansöknings
tid för skattereduktion för hushållsarbete
Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 april 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 134–140).
26. nr 157		
Ändring i riksbankslagen
Bet. 2007/08:FiU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 april 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 239).
27. nr 163
Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m.
Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 24 april 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 207–209).

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

28. nr 164		
Beskattning av flygbränsle för privat ändamål
Prop. 2007/08:122, bet. 2007/08:SkU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 april 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 204 och 205).
29. nr 165
Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m.
Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 april 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 213).
30. nr 166		
Underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssys
temen
Prop. 2007/08:48, bet. 2007/08:SfU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 april 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 206).
31. nr 168		
Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag
Prop. 2007/08:59, bet. 2007/08:FiU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 266).
32. nr 169		
Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder
Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 maj utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
276–283).
33. nr 186		
Förändringar i kostnadsutjämningen för LSS-verksamhet
Prop. 2007/08:88, bet. 2007/08:FiU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 maj 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 342 och 343).
34. nr 187
Betalning av vägavgift
Prop. 2007/08:79, bet. 2007/08:SkU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om betalning av vägavgift: Den 5 juni 2008 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 478).
Mom. 2 om ändring i inkomstskattelagen: Den 22 maj 2008 ut
färdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 335).
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35. nr 238		
Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar
som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter
Prop. 2007/08:121, bet. 2007/08:SkU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 561 och 562).
36. nr 239		
Ändring i det nordiska skatteavtalet
Prop. 2007/08:146, bet. 2007/08:SkU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 juni 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 653).
37. nr 245		
Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Skr. 2007/08:102, bet. 2007/08:FiU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 augusti 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
38. nr 246		
Statens upplåning och skuldförvaltning
Skr. 2007/08:104, bet. 2007/08:FiU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utvärdering av regeringens beslut om riktlinjer för
statsskuldsförvaltningen, mom. 2 om utvärdering av Riksgäldskontorets beslut om upplåning och skuldförvaltning och mom. 3 om regeringens skrivelse 2007/08:104: Den 12 september 2008 beslutade
regeringen budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr.
2, avsnitt 10).
39. nr 247		
Utvärdering av penningpolitiken
Bet. 2007/08:FiU24
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om uppföljning av utvärderingen 1995–2005 och mom. 2
om utvärdering av penningpolitiken 2005–2007: Skrivelsen kom
mer att slutbehandlas i 2009 års ekonomiska vårproposition.
40. nr 259		
Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Prop. 2007/08:100, bet. 2007/08:FiU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken
och skattepolitiken: Den 12 september 2008 beslutade regeringen
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, volym 1, avsnitten
1, 4, 6–9).
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41. nr 261		
Redovisning av skatteutgifter
Skr. 2007/08:123, bet. 2007/08:SkU32
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om redovisning av skatteutgifter 2008: Den 18 december
2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till hand
lingarna.
42. nr 262		
Tilläggsbudget 1 för 2008
Prop. 2007/08:99, bet. 2007/08:FiU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om bemyndigande om rörlig kredit för handel med fondandelar inom Premiepensionsmyndigheten: Den 26 juni 2008 beslu
tade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avse
ende Premiepensionsmyndigheten.
Mom. 2 om höjd pensionsrätt för personer med aktivitets- eller
sjukersättning: Den 3 juli 2008 utfärdade regeringen den lag riksda
gen antagit (SFS 713).
Mom. 3 om bemyndigande för anslaget 22:7 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007 – 2013: Den 26 juni 2008 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige.
Mom. 4 om bemyndigande för anslaget 24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder: Den 26 juni 2008 beslutade regeringen ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 24:1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder.
Mom. 5 om användning av anslaget 25:2 Studiemedel m.m.: Den
23 oktober 2008 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2008 avseende Centrala studiestödsnämnden.
Mom. 6 om användning av anslaget 25:1 Statens skolverk och
mom. 7 om bemyndigande för anslaget 25:11 Fortbildning av lärare: Den 25 september 2008 beslutade regeringen ändring av regle
ringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens skolverk.
Mom. 8 om bemyndigande för anslaget 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans-och musikändamål: Den 26 juni 2008 beslutade regering
en ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens
kulturråd.
Mom. 9 om bemyndigande för anslaget 28:20 Ersättningar och
bidrag till konstnärer: Den 26 juni 2008 beslutade regeringen änd
ring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Konstnärs
nämnden.
Mom. 10 om kapitaltillskott till Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB: Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) har enligt avtal med sta
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ten (bilaga till regeringsbeslut 1997-12-04, nr 14 Ku 97/4527/Me)
svarat för att Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB tillförts 1 000 000
kronor från rundradiokontots resultatkonto enligt riksdagens beslut.
Mom. 11 om bemyndigande för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald, mom. 12 om användning av anslaget 34:12 Havsmiljö och mom. 13 om bemyndigande för anslaget 34:12 Havsmiljö: Den 26 juni 2008 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2008 avseende Naturvårdsverket.
Mom. 14 om användning av anslaget 35:10 Stöd för konvertering
från direktverkande elvärme m.m.: Den 21 augusti 2008 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
anslagen 35:8, 35:9, 35:10, 35:11 och 35:12 inom utgiftsområdet 21
Energi.
Mom. 15 om bemyndigande att förvärva aktier i Nordpool Spot
AS: Den 26 juni 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna i denna del.
Mom. 16 om nedläggning av Luftfartsstyrelsen: Den 4 december
2008 beslutade regeringen förordning med instruktion för Trans
portstyrelsen (SFS 1300).
Mom. 17 om bemyndigande för anslaget 26:1 Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning: Den 26 juni 2008 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen
26:1 och 26:2.
Mom. 18 om användning av anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket: Den 28 augusti 2008 beslutade regeringen ändring av regle
ringsbrev för budgetåret 2008 avseende Skogsstyrelsen.
Mom. 19 om bemyndigande för anslaget 43:4 Intervention och
exportbidrag för jordbruksprodukter och mom. 22 om slopande av
Statens jordbruksverks särskilda räntekonto för EU-medel: Den 26
juni 2008 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för bud
getåret 2008 avseende Statens jordbruksverk.
Mom. 20 om bemyndigande för anslaget 43:7 Strukturstöd till
fisket m.m. och mom. 21 om bemyndigande för anslaget 43:8 Från
EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.: Den 26 juni
2008 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende Fiskeriverket.
Mom. 23 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, första stycket: Regeringen har beslutat ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2008 enligt specifikation nedan.
Mom. 23 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, andra stycket, första dels-satsen: Den 26 juni 2008
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008
avseende Strålsäkerhetsmyndigheten.
Mom. 23 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, andra stycket, andra dels-satsen: Den 26 juni 2008
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
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Utgiftsområde
Anslag

Dag för regeringens
beslut (avser 2008
om inget annat anges)

1
32:1
90:5

Rikets styrelse
Länsstyrelserna m.m.
Regeringskansliet m.m.

21 augusti
26 juni

2
1:2
1:3
1:5
1:10
2:1

Samhällsekonomi och finansförvaltning
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Statliga tjänstepensioner m.m.
Finansinspektionen

26 juni
21 augusti
26 juni
18 juni
26 juni

3
3:2
3:3

Skatt, tull och exekution
Kronofogdemyndigheten
Tullverket

26 juni
26 juni

4
4:1
4:2
4:12

Rättsväsendet
Polisorganisationen
Säkerhetspolisen
Rättsliga biträden m.m.

26 juni
26 juni
26 juni

5
5:1

Internationell samverkan
Bidrag till vissa internationella
organisationer

6
6:1

Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Förbandsverksamhet, beredskap och
fredsfrämjande truppinsatser, m.m.
Materiel och anläggningar
Krisberedskap
Gemensam radiokommunikation för
skydd och säkerhet
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för
alarmeringstjänst enligt avtal
Statens strålskyddsinstitut
Statens kärnkraftsinspektion: Förvalt
ningskostnader
Statens kärnkraftsinspektion: Kärn
säkerhetsforskning
Strålsäkerhetsmyndigheten
Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI
Elsäkerhetsverket

6:2
7:5
7:6
7:9
34:1
34:2
34:3
34:4
34:5
38:1
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26 juni

4 september
4 september
3 juli
3 juli
3 juli
22 januari 2009
22 januari 2009
22 januari 2009
26 juni
26 juni
21 augusti
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8
12:5
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12:6

Migration
Kostnader vid domstolsprövning i utlän
ningsärenden
Offentligt biträde i utlänningsärenden

9
13:1
13:2
13:3
13:6
13:7
13:9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Tandvårdsförmåner m.m.
Bidrag för läkemedelsförmånerna
Bidrag till hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen
Läkemedelsförmånsnämnden
Bidrag till psykiatri

26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni
26 juni

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp
Försäkringskassan

26 juni

19:6
13
10:3

Arbetsmarknad
Kommunersättningar vid flykting
mottagande

15
25:2
25:3

Studiestöd
Studiemedel m.m.
Studiemedelsräntor m.m.

16
25:1
25:2

Utbildning och universitetsforskning
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling

25:3

Utveckling av skolväsende, förskole
verksamhet och skolbarnomsorg
Specialpedagogiska institutet
Specialskolemyndigheten
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Stockholms universitet: Forskning och
forskarutbildning
Försvarshögskolan: Grundutbildning
Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m.
Centrala studiestödsnämnden
Internationella programkontoret för
utbildningsområdet
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Förstärkning av basfärdigheter

25:4
25:5
25:12
25:24
25:68
25:70
25:75
25:77
25:81
25:82
25:83

26 juni
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26 juni

26 juni

23 oktober
23 oktober

25 september
26 juni och
18 december
26 juni
18 juni
18 juni
26 juni
6 november
16 oktober
6 november
18 juni
25 september
25 september
26 juni
26 juni
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25:84

17
28:2

28:4
28:5

28:6

Avvecklingsmyndigheten för skol
myndigheter m.m.
Kultur, medier, trossamfund och fritid
Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt kulturut
byte och samarbete
Försöksverksamhet med ändrad regional
fördelning av kulturpolitiska medel
Bidrag till Operan, Dramaten, Rikstea
tern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter
och Drottningholms slottsteater
Bidrag till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-, dansoch musikinstitutioner

19
33:1
33:3
33:4

Regional utveckling
Regionala tillväxtåtgärder
Transportbidrag
Glesbygdsverket

20
34:3
34:4

Allmän miljö- och naturvård
Åtgärder för biologisk mångfald
Sanering och återställning av förorenade
områden
Miljöbilspremie
Internationellt miljö- och kärnsäkerhets
samarbete med Ryssland

34:11
34:14

22
36:1
36:2
36:4
37:3

23
43:1
43:15
44:1

Kommunikationer
Vägverket: Administration
Väghållning och statsbidrag
Banverket: Banhållning och sektors
uppgifter
Ersättning till Posten AB (Publ) för
grundläggande kassaservice m.m..
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Statens jordbruksverk
Bidrag till vissa internationella organisa
tioner m.m.
Åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur

26 juni
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26 juni

26 juni
26 juni

26 juni

26 juni
2 oktober
26 juni

26 juni
26 juni
26 juni
26 juni

16 oktober
16 oktober
23 oktober
18 december

26 juni
26 juni
26 juni
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24
38:1
38:21

Näringsliv
Verket för Näringslivsutveckling: För
valtningskostnader
Utvecklingsprogram för ökad konkur
renskraft
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2 oktober

43. nr 263
Årsredovisning för staten 2007
Skr. 2007/08:101, bet. 2007/08:FiU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 oktober 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
44. nr 265
Indelning i utgiftsområden
Prop. 2007/08:100, bet. 2007/08:KU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om arbetskraftsinvandring m.m., första stycket a) och
mom. 3 om utgiftsområden i övrigt, första stycket a): Den 11
september 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 757).
Mom. 1 om arbetskraftsinvandring m.m., mom. 2 om bostadsbidragen m.m. och mom. 3 om utgiftsområden i övrigt: Den 12 sep
tember 2008 beslutade regeringen budgetpropositionen för 2009
(prop. 2008/09:1, volym 1, avsnitt 7.1.1.) i enlighet med de av riks
dagen godkända ändringarna på utgiftsområdena.
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
45. nr 4		
Slopad avskattning för personaloptioner
Prop. 2007/08:152, bet. 2008/09:SkU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 oktober 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 822–825).
46. nr 5		
En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.
Prop. 2007/08:156, bet. 2008/09:SkU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 oktober 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 826–829).
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47. nr 14		
Ändring i lagen om lägenhetsregister
Prop. 2007/08:162, bet. 2008/09:FiU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 20 november 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 966).
48. nr 16		
Utvidgning av insättningsgarantin
Prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utvidgning av insättningsgarantin: Den 29 oktober 2008
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 811–813).
Mom. 2 om nytt anslag: Den 29 oktober 2008 beslutade reger
ingen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Riks
gäldskontoret. Den 6 november 2008 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 92:2 Oförut
sedda utgifter.
49. nr 17
Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet
Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om stabilitetsstärkande åtgärder för det finansiella systemet: Den 29 oktober 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 814–817).
Mom. 2 om avveckling av statligt ägande: Den 29 oktober 2008
beslutade regeringen förordning om statligt stöd till kreditinstitut
(SFS 820).
Mom. 9 om nytt anslag: Den 29 oktober 2008 beslutade reger
ingen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Riks
gäldskontoret och Finansinspektionen.
50. nr 28
Utökat elektroniskt informationsutbyte
Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 967–974).
51. nr 29		
Ersättningssystemet för mervärdesskatt för kommuner och lands
ting
Prop. 2008/09:30, bet. 2008/09:FiU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 november 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 909).
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52. nr 30
Ändrade bestämmelser om anslagsavräkning
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om övergång till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter: Den 18 december 2008 beslutade regeringen förordning om
ändring i anslagsförordningen (SFS 1431).
Mom. 2 om ändring av lagen med ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagens myndigheter: Den 27 november 2008 ut
färdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1062).
Mom. 3 om riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier:
Den 27 november 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse i denna del till handlingarna.
53. nr 46
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, aj) statsbudgetens totala inkomster, ak) ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, al) utgiftstak för staten
och offentlig sektor och mom. 8 om bemyndigande för ramanslag:
Skrivelsen kommer i dessa delar att behandlas i regeringens skri
velse Årsredovisning för staten 2009.
Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, a) statsbudgetens utgifter per utgiftsområde: Den
22 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i
denna del till handlingarna.
Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, b) statsbudgetens övriga utgifter: Den 22 januari
2009 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende beräkningen
av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2009
till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag
beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till
handlingarna. Skrivelsen kommer i övrigt i dessa delar att behand
las i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2009.
Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, ä) energiskatteavdrag för vindkraft och mom. 9 om
lagförslagen på skatteområdet: Den 4 december 2008 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 1219).
Mom. 3 om fördelning av utgifter 2010 och 2011: Skrivelsen
kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2010.
Mom. 4 om bemyndigande om upplåning, mom. 5 om lån för
myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål och mom. 6 om myndigheternas räntekontokrediter:
Den 22 januari 2009 översände Regeringskansliet skrivelsen i dessa
delar till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma
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dag beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i dessa delar
till handlingarna.
Mom. 7 om sjunde AP-fondens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret: Den 18 december 2008 beslutade regeringen om
räntekonto med kredit och låneram i Riksgäldskontoret för Sjunde
AP-fonden.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 b), aj),
ak) och al) samt mom. 3 och mom. 8.
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54. nr 53		
Tilläggsbudget 2 för 2008
Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om bemyndigande att besluta om förvärv av aktier i ett utländskt bolag: Riksdagen bemyndigar regeringen att förvärva aktier
i ett utländskt bolag för konstruktion och drift av en acceleratoran
läggning. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 5 om bemyndigande att besluta om förvärv av aktier i ett
utländskt bolag: Riksdagen bemyndigar regeringen att förvärva ak
tier i ett utländskt bolag för konstruktion och drift av en röntgenfri
elektronlaser. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 9 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag: Regeringen har beslutat om ändring av regleringsbrev för bud
getåret 2008
– den 20 november 2008 avseende anslagen 48:1, 48:2 och 48:3
inom utgiftsområde 25,
– den 27 november 2008 avseende Tullverket,
– den 4 december 2008 avseende Statens pensionsverk,
– den 11 december 2008 avseende Länsstyrelserna, och
– den 18 december 2008 avseende Riksgäldskontoret.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 4 och mom. 5.
55. nr 59
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007
Skr. 2007/08:130, bet. 2008/09:FiU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007: Den 18 decem
ber 2008 beslutade regeringen lägga riksdagens skrivelse till hand
lingarna.
56. nr 65
Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och
för lagerandelar i byggnadsrörelse
Prop. 2008/09:37, bet. 2008/09:SkU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1063).
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57. nr 66
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder,
m.m.
Prop. 2008/09:44, bet. 2008/09:SkU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 27 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1044 och 1046).
58. nr 67		
Trängselskatt för miljöbilar
Prop. 2008/09:12, bet. 2008/09:SkU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1041 och 1042).
59. nr 68
Skiljemannakonventionen
Prop. 2008/09:46, bet. 2008/09:SkU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 december 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen anta
git (SFS 1295).
60. nr 69		
Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generations
skifte
Prop. 2008/09:41, bet. 2008/09:SkU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1066 och 1067).
61. nr 70		
Vissa förenklingar på företagsskatteområdet
Prop. 2008/09:40, bet. 2008/09:SkU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1064 och 1065).
62. nr 71		
Kontroll av postförsändelser
Skr. 2008/09:8, bet. 2008/09:SkU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 december 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
63. nr 72
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man,
m.m.
Prop. 2008/09:55, bet. 2008/09:SkU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 27 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1301–1304). Samma dag beslutade regeringen att under
rätta Isle of Man om att avtalet om utbyte av upplysningar i skat
teärenden tillsammans med den skriftväxling som utgör en del av
avtalet, avtalet om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid
justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, avtalet
för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer, och av
talet för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder
skepp eller luftfartyg i internationell trafik godkänts.

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

64. nr 81
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2009 inom utgiftsområde 1, c) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 11 december 2008
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende
Kungliga hov- och slottsstaten. Den 18 december 2008 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Länsstyrel
serna.
65. nr 87
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SkU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution:
Den 19 december 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för bud
getåret 2009 avseende Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och
Tullverket.
66. nr 88		
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagen för 2009 inom utgiftsområde 17: Den 18 de
cember 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende Lotteriinspektionen.
Mom. 11 om Svenska Spels stöd till idrott och ungdomar: Ären
det bereds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 11.
67. nr 95		
Sänkta socialavgifter m.m.
Prop. 2008/09:45, bet. 2008/09:SfU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 december 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1266–1269).
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68. nr 107
Beskattning av vinster på utländska premieobligationer och utländ
ska lotterivinster, höjd beloppsgräns för avdrag för resor och höjt
schablonavdrag vid upplåtelse av den egna bostaden
Prop. 2008/09:47, bet. 2008/09:SkU11
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

Den 11 december 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1322).
69. nr 108
Sänkt skatt på förvärvsinkomster
Prop. 2008/09:39, bet. 2008/09:SkU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1327).
70. nr 109		
Sänkt skatt för pensionärer
Prop. 2008/09:38, bet. 2008/09:SkU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1306).
71. nr 110		
Några beskattnings- och kontrollfrågor
Prop. 2008/09:48, bet. 2008/09:SkU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1317–1321).
72. nr 111		
Nya bestämmelser om skatte- och tullfrihet för resande från tredje
land m.m.
Prop. 2008/09:54, bet. 2008/09:SkU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 december 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1413 och 1414).
73. nr 112		
Undvikande av internationell dubbelbeskattning
Prop. 2008/09:63, bet. 2008/09:SkU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1349–1352).
74. nr 113		
F-skatt åt fler
Prop. 2008/09:62, bet. 2008/09:SkU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 11 december 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1316).

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

75. nr 114		
Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag
Prop. 2008/09:65, bet. 2008/09:SkU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 december 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1343–1345).
76. nr 116		
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:CU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2009: Den 18 december 2008 beslutade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:4, 31:10 (2007) och 31:11
(2006) och Statens bostadskreditnämnd.
Mom. 2 om mål för områdena Bostadsmarknad och Hållbart
samhällsbyggande: Skrivelsen kommer i denna del att behandlas i
budgetpropositionen för 2010.
Mom. 5 om bemyndigande för kreditgarantier m.m.: Den 18 de
cember 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende Statens bostadskreditnämnd.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
77. nr 134		
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 27 om ändring i lagen om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb: Den 18 december 2008 ut
färdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1432).
78. nr 142		
Riksrevisionens årliga rapport
2008/09:RRS1, bet. 2008/09:FiU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
79. nr 147		
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för utgiftsområde 2: Skrivelsen kommer i denna del
att behandlas i budgetpropositionen för 2010.
Mom. 2 om anslagen 2009 inom utgiftsområde 2: Den 19 decem
ber 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009
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avseende anslagen inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och fi
nansförvaltning.
Mom. 3 om bemyndigande för Kammarkollegiet: Den 19 decem
ber 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009
avseende Kammarkollegiet.
Mom. 4 om bemyndigande för Statens pensionsverk: Den 19 de
cember 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende Statens pensionsverk.
Mom. 5 om bemyndigande för bidragsfastigheter och mom. 7 om
Statens fastighetsverk: Den 19 december 2008 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens fastighetsverk.
Mom. 8 om Fortifikationsverket: Den 19 december 2008 beslu
tade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Forti
fikationsverket.
Mom. 9 om Premiepensionsmyndigheten: Den 19 december 2008
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende
Premiepensionsmyndigheten.
Mom. 10 om avveckling av Premiepensionsmyndigheten: Reger
ingen avser att behandla frågan under 2009.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 och mom. 10.

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

80. nr 150		
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för utgiftsområdet: Skrivelsen kommer i denna del
att behandlas i budgetpropositionen för 2010.
Mom. 2 om anslag för 2009 inom utgiftsområde 25: Den 19 de
cember 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1.
81. nr 151		
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 26 för 2009: Den 19 de
cember 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende anslag 1:2 Oförutsedda utgifter och regleringsbrev
för budgetåret 2009 avseende Riksgäldskontoret. Momentet är inte
slutbehandlat. Den 12 februari 2009 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:2 Oförut
sedda utgifter. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom 2. om bemyndigande att överskrida vissa anslag: Skrivel
sen kommer i denna del att slutbehandlas i budgetpropositionen för
2011.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 och mom. 2.
82. nr 152		
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
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Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Finansdepartementet

Mom. 1 om anslag för 2009 inom utgiftsområde 27: Den 19 decem
ber 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009
avseende anslag 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen.
Mom. 2 om åtagande som följer av EU-budgeten för 2009: Skri
velsen kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för
2011.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
83. nr 154		
Statsbudget för 2009
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
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Utbildningsdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Utbildningsdepartementet

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
1.

nr 229
Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen
Prop. 2000/01:72, bet. 2000/01:UbU15
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. U 9), 2002/03:75 (p. U
2), 2003/04:75 (p. U 2), 2004/05:75 (p. U 6), 2005/06:75 (p. U 4),
2006/07:75 (p. U 1) och 2007/08:75 (p. U 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och strategi för vuxnas lärande: Den 21 november
2002 beslutade regeringen förordning om kommunal vuxenutbild
ning (SFS 1012). En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet
upprättade promemorian Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) och
2005 upprättades promemorian Vuxenutbildningslag (Ds 2005:33).
Promemoriorna har remissbehandlats. Lagregleringen av det of
fentliga skolväsendet för vuxna ingår i det pågående arbetet med en
departementspromemoria med förslag till ny skollag m.m. som be
reds inom Regeringskansliet. Promemorian avses att remitteras före
sommaren 2009. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en
proposition med förslag till en ny skollag m.m. under våren 2010.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
2.

nr 184
Fristående skolor
Prop. 2001/02:35, bet. 2001/02:UbU7
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. U 6), 2003/04:75 (p. U
3), 2004/05:75 (p. U 8), 2005/06:75 (p. U 6), 2006/07:75 (p. U 2)
och 2007/08:75 (p. U 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om yttranden till Skolverket över ansökningar*: Regering
en gav den 20 oktober 2005 Statens skolverk i uppdrag att i samråd
med Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksför
bund föreslå åtgärder som kan vidtas för att utveckla kommunernas
konsekvensbeskrivningar. Därefter har frågan utretts av Utredningen
om lika villkor för fristående skolor. Utredningen har lämnat för
slag i betänkandet Mer om fristående skolor och enskild förskole
verksamhet (SOU 2008:122). Ärendet bereds i samband med den
fortsatta hanteringen av betänkandet.
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Riksmötet 2002/03

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Utbildningsdepartementet

3.

nr 160
Förskolan (förnyad behandling)
Bet. 2002/03:UbU19
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. U 8), 2004/05:75 (p. U
12), 2005/06:75 (p. U 10), 2006/07:75 (p. U 3) och 2007/08:75 (p.
U 3).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om mångfald inom barnomsorgen*: Den 18 maj 2006 ut
färdade regeringen den lag som riksdagen antagit (bet. 2005/06:
UbU13, rskr. 2005/06:240) (SFS 392). Regeringen har den 29 ja
nuari 2009 beslutat propositionen Barnomsorgspeng och allmän för
skola även för treåringar (prop. 2008/09:115) (jfr U 6).

4.

nr 204
Fristående skolor
Motioner från allmänna motionstiden 2002, bet. 2002/03:UbU15
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. U 9), 2004/05:75 (p. U
14), 2005/06:75 (p. U 12), 2006/07:75 (p. U 4) och 2007/08:75 (p.
U 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om uppföljning och utvärdering av fristående skolor*:
En departementspromemoria med förslag till ny skollag m.m. be
reds inom Regeringskansliet. Promemorian avses att remitteras före
sommaren 2009. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en
proposition med förslag till en ny skollag m.m. under våren 2010.

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
5.

nr 197
Allmänna skolfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2003, bet. 2003/04:UbU12
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. U 18), 2005/06:75 (p. U
13), 2006/07:75 (p. U 5) och 2007/08:75 (p. U 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om entreprenad*: Frågan har utretts av Gymnasieentre
prenadutredningen, som den 12 januari 2006 lämnade betänkandet
Skola & Samhälle (SOU 2006:1). Betänkandet har remissbehand
lats. En departementspromemoria med förslag till ny skollag m.m.
bereds inom Regeringskansliet. Promemorian avses att remitteras
före sommaren 2009. Regeringen avser att återkomma till riksda
gen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. under våren
2010.
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Riksmötet 2004/05

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Utbildningsdepartementet

6.

nr 126
Kvalitet i förskolan, m.m.
Prop. 2004/05:11, bet. 2004/05:UbU3
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. U 33), 2005/06:75 (p. U
19), 2006/07:75 (p. U 6) och 2007/08:75 (p. U 6).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 23 om begäran om att regeringen verkställer riksdagens tillkännagivande angående mångfald inom barnomsorgen*: Den 18
maj 2006 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (bet.
2005/06:UbU13, rskr. 2005/06:240) (SFS 392). Regeringen har den
29 januari 2009 beslutat propositionen Barnomsorgspeng och all
män förskola även för treåringar (prop. 2008/09:115) (jfr U 3).

7.

nr 204
Fristående skolor
Motioner från allmänna motionstiden 2004, bet. 2004/05:UbU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. U 23), 2006/07:75 (p. U
8) och 2007/08:75 (p. U 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lika villkor för skolor oavsett driftsform*: En depar
tementspromemoria med förslag till ny skollag m.m. bereds inom
Regeringskansliet. En utgångspunkt för förslaget är att likvärdiga
villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor. Promemorian
avses att remitteras före sommaren 2009. Regeringen avser att åter
komma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag
m.m. under våren 2010.
Mom. 10 om sista datum för besked om etableringstillstånd*:
Regeringen gav den 20 oktober 2005 Statens skolverk i uppdrag att
i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas
Riksförbund lämna förslag på när en ansökan bör vara Skolverket
till handa och när beslut om etablering för fristående skolor bör fat
tas samt att vidta eller föreslå åtgärder för en effektivare handlägg
ning av ansökningar. Därefter har frågan utretts av Utredningen om
lika villkor för fristående skolor. Utredningen har lämnat förslag i
betänkandet Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksam
het (SOU 2008:122). Ärendet bereds i samband med den fortsatta
hanteringen av betänkandet.

8.

nr 289
Forskning för ett bättre liv
Prop. 2004/05:80, bet. 2004/05:UbU15
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. U 26), 2006/07:75 (p. U
9) och 2007/08:75 (p. U 8).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 27 om Imego AB: Den 27 november 2008 beslutade reger
ingen att helt avyttra statens aktier i Imego AB. Den 18 december
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2008 undertecknades aktieöverlåtelseavtal om avyttring av aktierna
i Imego AB.

Skr. 2008/09:75
Utbildningsdepartementet

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
9.

nr 180
Vuxenutbildning
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU8
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 13) och 2007/08:75 (p.
U 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 om svenskundervisning för invandrare i folkhögskola*:
Den 3 mars 2008 lämnade Frivuxutredningen betänkandet Frivux
– valfrihet i vuxenutbildningen (SOU 2008:17). En arbetsgrupp
inom Utbildningsdepartementet upprättade promemorian En utökad
betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse
av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. (U2008/6038/SV).
Promemorian har remissbehandlats. Ärendet bereds inom Utbild
ningsdepartementet.

10. nr 240
Fristående skolor m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU13
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 16) och 2007/08:75 (p.
U 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lika villkor för fristående och kommunala skolor*: En
departementspromemoria med förslag till ny skollag m.m. bereds
inom Regeringskansliet. En utgångspunkt för förslaget är att likvär
diga villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor. Prome
morian avses att remitteras före sommaren 2009. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny
skollag m.m. under våren 2010.
Mom. 10 om plan-, bygg- och lokalfrågor*: Frågan bereds inom
Regeringskansliet. Regeringen avser att behandla frågan i en propo
sition som avses att lämnas till riksdagen under våren 2009.
Mom. 17 om prövning av ersättningen*: Utredningen om lika
villkor för fristående skolor har utrett frågan och lämnat förslag i
delbetänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8). Betänkandet
har remissbehandlats. Beredning pågår inom Regeringskansliet. Re
geringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition under
våren 2009.
11. nr 241
Grundskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU14
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 17) och 2007/08:75 (p.
U 13).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 59 om flexibel skolstart*: Den 1 februari 2007 gav reger
ingen en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en fram
tida struktur för gymnasieskolans studievägar. Utredaren skulle bl.a.
redovisa de konsekvenser en eventuell flexibel start i grundskolan
kan få för elevernas övergång till gymnasieskolan. Utredaren skulle
vidare undersöka hur en flexibel skolstart kan förenas med gymna
sieskolans antagningssystem, så att alla elever erbjuds ett allsidigt
utbud av gymnasieutbildningar (dir. 2007:8). Utredarens övervä
ganden presenterades i betänkandet Framtidsvägen – en reformerad
gymnasieskola (SOU 2008:27), som överlämnades till regeringen
den 31 mars 2008. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 104 om utökade sanktionsmöjligheter för Statens skolverk*: En departementspromemoria med förslag till ny skollag m.m.
bereds inom Regeringskansliet. Promemorian avses att remitteras
före sommaren 2009. Regeringen avser att återkomma till riksda
gen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. under våren
2010.

Skr. 2008/09:75
Utbildningsdepartementet

12. nr 313
Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.
Prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 22) och 2007/08:75 (p.
U 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om svenskundervisning för invandrare i folkhögskola*:
Den 3 mars 2008 lämnade Frivuxutredningen betänkandet Frivux
– valfrihet i vuxenutbildningen (SOU 2008:17). En arbetsgrupp
inom Utbildningsdepartementet upprättade promemorian En utökad
betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse
av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. (U2008/6038/SV).
Promemorian har remissbehandlats. Ärendet bereds inom Utbild
ningsdepartementet.
Mom. 7 om betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet:
Den 1 juni 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i för
ordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare (SFS
529). Den 21 juni 2006 beslutade regeringen förordning om ändring
i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning (SFS
988), förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
(SFS 1053) och förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100) (SFS 1054). Den 24 augusti 2006 beslutade regeringen
förordning om ändring i förordningen (2006:529) om ändring i för
ordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare (SFS
1074). Den 16 november 2006 beslutade regeringen förordning om
ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utveck
lingsstörda (SFS 1197). Den 30 november 2006 beslutade reger
ingen förordning om ändring i förordningen (2006:988) om ändring
i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och
förordning om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal
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vuxenutbildning (SFS 1276 och 1277). Den 22 februari 2007 be
slutade regeringen förordning om ändring i gymnasieförordning
en (1992:394) (SFS 52), förordning om ändring i förordningen
(1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolvä
sendet (SFS 53), förordning om ändring i förordningen (1994:741)
om gymnasiesärskolan (SFS 54), förordning om ändring i special
skoleförordningen (1995:401) (SFS 55), förordning om ändring
i grundskoleförordningen (1994:1194) (SFS 56), förordning om
ändring i särskoleförordningen (1995:206) (SFS 57) och förord
ning om ändring i förordningen (SKOLFS 2000:135) om kursplaner
för grundskolan (SKOLFS 2007:11). Den 22 mars 2007 beslutade
regeringen förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen
(SKOLFS 2002:8) om judiska studier i grundskolan i Stockholms
kommun, dels ändring i samma förordning (SKOLFS 2007:14). Den
27 november 2008 överlämnade regeringen propositionen Yrkes
högskolan (prop. 2008/09:68) till riksdagen. Förordningar med an
ledning av propositionen bereds inom Regeringskansliet.

Skr. 2008/09:75
Utbildningsdepartementet

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
13. nr 132
Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skol
barnsomsorg
Prop. 2007/08:28, bet. 2007/08:UbU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg: Den 21 februari 2008 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 53).
14. nr 159
Vissa etikprövningsfrågor m.m.
Prop. 2007/08:44, bet. 2007/08:UbU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om vissa etikprövningsfrågor: Den 17 april 2008 utfärdade
regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 192).
Mom. 2 om behandling av vissa personuppgifter om lagöverträdelser m.m. för forskningsändamål: Den 17 april 2008 utfärdade re
geringen den lag som riksdagen antagit (SFS 187).
15. nr 161
Nya skolmyndigheter
Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen m.m.: Den 24 april 2008 utfärdade reger
ingen de lagar som riksdagen antagit (SFS 220–228).
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16. nr 183
Genomförande av EG-direktivet om ett särskilt förfarande för tred
jelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte
Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Utbildningsdepartementet

Mom. 1 om lag om godkännande för forskningshuvudmän att ta
emot gästforskare: Den 15 maj 2008 utfärdade regeringen den lag
som riksdagen antagit (SFS 290).
Mom. 2 om uppehållstillstånd för gästforskare: Den 15 maj 2008
utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 291).
Mom. 3 om sjuk- och aktivitetsersättning i form av garanti
ersättning: Den 15 maj 2008 utfärdade regeringen den lag som riks
dagen antagit (SFS 292).
Mom. 4 om studiestöd: Den 15 maj 2008 utfärdade regeringen
den lag som riksdagen antagit (SFS 293).
17. nr 212
Två nya specialskolor – utvidgning av specialskolans målgrupp
Prop. 2007/08:212, bet. 2007/08:UbU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 maj 2008 utfärdade regeringen den lag som riksdagen anta
git (SFS 403).
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
18. nr 89
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2008/09:1 utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagen för 2009 inom utgiftsområde 17: Den 18 de
cember 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende anslagen 14:1 Bidrag till folkbildningen, 14:2 Bi
drag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och 14:3
Bidrag till kontakttolkutbildning. Samma dag beslutade regeringen
om riktlinjer för budgetåret 2009 för Folkbildningsrådet avseende
användningen av anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen inom ut
giftsområdet 17.
Mom. 17 om bemyndigande att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor: Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2009 för ramanslag 14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktions
hinder vid folkhögskolor under 2010: Den 18 december 2008 utfär
dade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende ansla
get.
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19. nr 102
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Prop. 2008/09:1 utg.omr. 15, bet. 2008/09:UbU2
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Utbildningsdepartementet

Mom. 1 om ändring i studiestödslagen: Den 11 december 2008 ut
färdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1353).
Mom. 2 om anslag under utgiftsområde 15 Studiestöd m.m.:
a) Riksdagen godkänner att under 2009 får lån tas upp i Riks
gäldskontoret för studielån: Den 18 december 2008 utfärdade reger
ingen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Centrala studie
stödsnämnden.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för raman
slag 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion
av studielitteratur under 2010: Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget.
c) Riksdagen anvisar för 2009 anslagen under utgiftsområde 15
Studiestöd för budgetåret 2009: Den 18 december 2008 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen.
20. nr 131
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2008/09:1 utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om att Statens ljud- och bildarkiv upphör som myndighet:
Riksdagen godkänner regeringens förslag att Statens ljud- och bild
arkiv ska upphöra som en myndighet: Den 18 september 2008 be
slutade regeringen ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2008
avseende Statens ljud- och bildarkiv med uppdrag att förbereda och
påbörja avvecklingen av myndigheten, med förbehåll för riksdagens
godkännande. Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regle
ringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kungl. biblioteket. Den 18
december 2008 beslutade regeringen förordning med instruktion för
Kungl. biblioteket genom vilken förordningen (2007:1067) med in
struktion för Statens ljud- och bildarkiv har upphört att gälla (SFS
1421).
Mom. 2 om vissa lagändringar till följd av att Statens ljud- och
bildarkiv upphör som myndighet, d): Den 18 december 2008 utfär
dade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1419).
Mom. 3 om målen för politikområdena Utbildningspolitik och
Forskningspolitik: Riksdagen godkänner att målen för politikområ
dena Utbildningspolitik och Forskningspolitik upphör att gälla: Den
18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2009 avseende anslagen inom utgiftsområdena 15 och 16.
Mom. 4 om försäljning av aktier i Ideon AB: Riksdagen bemyn
digar regeringen att godkänna försäljning av aktier i Ideon AB. Den
12 februari 2009 beslutade regeringen att godkänna försäljningen.
Mom. 5 om sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar: Riksdagen godkänner att verksamheterna vid Växjö
universitet och Högskolan i Kalmar ska ingå i ett universitet: Den
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27 november 2008 beslutade regeringen om kommittédirektiv med
uppdrag till en organisationskommitté att, med förbehåll för riksda
gens godkännande, förbereda och genomföra inrättandet av ett nytt
universitet (dir. 2008:146).
Mom. 7 om anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2008 samt vissa bemyndiganden:
a) Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning för budgetåret 2009: Den 18 december
2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avse
ende anslagen. Samma dag beslutade regeringen riktlinjer för bud
getåret 2009 för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna avseende
användningen av anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
inom utgiftsområdet 16.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för raman
slag 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag
under 2010–2011: Den 18 december 2008 utfärdade regeringen reg
leringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för raman
slag 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skol
barnsomsorg besluta om kommande utgifter under 2010−2011: Den
18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2009 avseende anslaget.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för raman
slag 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om
kommande utgifter under 2010: Den 18 december 2008 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget.
e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för raman
slag 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal besluta om
kommande utgifter under 2010–2011: Den 18 december 2008 utfär
dade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende ansla
get.
f) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för raman
slag 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bidrag
till kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till
vissa hantverksyrken under 2010–2013: Den 18 december 2008 ut
färdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende an
slaget.
g) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för raman
slag 2:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
besluta om bidrag under 2010: Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget.
h) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för raman
slag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation be
sluta om bidrag under 2010–2014: Den 18 december 2008 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget.
i) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för raman
slag 3:3 Rymdforskning besluta om bidrag under 2010–2014: Den
18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2009 avseende anslaget.

Skr. 2008/09:75
Utbildningsdepartementet
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j) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslag
4:3 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta
om bidrag under 2010: Den 18 december 2008 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 5.

Skr. 2008/09:75
Utbildningsdepartementet
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Jordbruksdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Jordbruksdepartementet

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
1.

nr 253
Jaktens villkor
Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Jo 8), 2001/02:75
(p. Jo 3), 2002/03:75 (p. Jo 4), 2003/04:75 (p. Jo 2), 2004/05:75 (p.
Jo 1), 2005/06:75 (p. Jo 1), 2006/07:75 (p. Jo 1) och 2007/08:75 (p.
Jo 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 om samlad redovisning av jaktfrågor*: Utredningen Några
jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet (dir. 2003:45) har överläm
nat delbetänkandena Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och fiske
i lappmarkerna och på renbetesfjällen (SOU 2005:17) och Historia,
folkrätt och miljö (SOU 2005:79) samt slutbetänkandet Jakt och
fiske i samverkan (SOU 2005:116). Betänkandena bereds för närva
rande i Regeringskansliet. Proposition planeras till våren 2010.

Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
2.

nr 230
Villkoren för veterinär verksamhet
Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR12, bet. 2002/03:MJU10
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Jo 13), 2004/05:75 (p. Jo
9), 2005/06:75 (p. Jo 5), 2006/07:75 (p. Jo 4) och 2007/08:75 (p. Jo
2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om distriktsveterinärorganisationen och länsveterinärernas
arbetsuppgifter*: I mars 2007 överlämnade Veterinärutredningen
(dir. 2005:71) betänkandet Veterinär fältverksamhet i nya former
(SOU 2007:24). Betänkandet bereds för närvarande i Regerings
kansliet. Proposition planeras till våren 2009.
Mom. 4 om djursjukdata*: I september 2005 överlämnade Utred
ningen om översyn av djursjukdata (dir. 2004:82). betänkandet Nytt
djurhälsoregister (SOU 2005:74). Betänkandet har remitterats och
beredningen inom Regeringskansliet fortsätter. Proposition planeras
till våren 2011.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 och 4.
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Riksmötet 2003/04

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Jordbruksdepartementet

3.

nr 191
Skyddsjakt på rovdjur m.m.
Mot. 2003/04 (33 st), bet. 2003/04:MJU18
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Jo 13), 2005/06:75 (p. Jo
8), 2006/07:75 (p. Jo 6) och 2007/08:75 (p. Jo 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om skyddsjakt på initiativ av enskild utan tillstånd*: Re
geringen har beslutat om ändring i 28 § jaktförordningen vad avser
tamdjur som hålls inom hägn. Den 19 januari 2006 bemyndigade
regeringen miljöministern att tillkalla en särskild utredare för att ut
reda frågan om effekterna av rovdjursstammarnas utveckling (dir.
2006:7 och 2006:93). I december 2007 överlämnade Utredningen
om de stora rovdjuren betänkandet Rovdjuren och deras förvalt
ning (SOU 2007:89). Ändring i jaktförordningen planeras till våren
2009.

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
4.

nr 28
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning
Prop. 2005/06:197, bet. 2006/07:MJU3
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Jo 17) och 2007/08:75 (p.
Jo 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning*: I proposition
2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation har regeringen av
satt särskilda medel för djurskyddsforskning.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
5.

nr 93
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande nä
ringar
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Jo 11).
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om uppföljning av de fiskepolitiska insatsernas resultat och
konsekvenser för företag inom fiskeområdet och mom. 3 om uppföljning och analys av resultatredovisning för politikområdet Livsmedelspolitik och verksamhetsområdet Fiske: Skrivelsen i dessa de
lar bereds för närvarande i Regeringskansliet.
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Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och 3.
6.

nr 94
Allmän miljö- och naturvård m.m.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Jo 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
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Mom. 7 om myndigheternas prövning av GMO-ärenden m.m.*: Ut
redningen Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor läm
nade under 2007 ett betänkande (SOU 2007:46) som därefter har
remissbehandlats. I betänkandet lämnades inte förslag om ändringar
av befintlig lagstiftning.
Regeringen utfärdade 2007 en förordning om försiktighetsåtgär
der vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor
(SFS 2007:273).
Statens jordbruksverk beslutade 2008 om föreskrifter om försik
tighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade organismer (SJ
VFS 2008:34).
Statens jordbruksverk har genomfört vissa åtgärder för att utveck
la de etiska bedömningarna vid prövning av GMO-ärenden. Frågan
om ytterligare åtgärder bereds i regeringskansliet.
7.

nr 205
Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område m.m.
Prop. 2007/08:107, bet. 2007/08:MJU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om ändring i fiskelagen: Den 22 maj 2008 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 438).

8.

nr 234
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi
Prop. 2007/08:63, bet. 2007/08:MJU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om djurskyddskontroll m.m.: Den 18 juni 2008 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 660 och 661).

9.

nr 244
En skogspolitik i takt med tiden
Prop. 2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om en utvecklad portalparagraf, mom. 7 om ny definition
av skogsmark m.m. och mom. 29 om lagförslaget i övrigt: Den 18
juni 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 662).
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Riksmötet 2008/09

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Jordbruksdepartementet

10. nr 44
Förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund
m.m.
Prop. 2008/09:26, bet. 2008/09:MJU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om förbud mot utsläppande på marknaden av päls
av katt och hund m.m.: Den 27 november 2008 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 1049).
11. nr 45
Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
Prop. 2008/09:13, bet. 2008/09:MJU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lagförslaget: Den 27 november 2008 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 1048).
12. nr 54
Tilläggsbudget 2 för 2008
Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag: Den 4 och 18 december 2008 utfärdade regeringen reglerings
brev och beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de
anvisade anslagen.
13. nr 82
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2009 inom utgiftsområde 1, c) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 11 december 2008 ut
färdade regeringen regleringsbrev för Sametinget.
14. nr 104
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande nä
ringar m.m.
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:MJU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för politikområdena Djurpolitik, Livsmedelspolitik, Landsbygdspolitik och Samepolitik, mom. 2 om uppföljning och
analys av resultatredovisning av livsmedelsområdet, dvs. jordbruk,
fiske samt säker och bra mat och mom. 3 om anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar: Den
11 och 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev och
beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade
anslagen.
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15. nr 105
Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen
Prop. 2008/09:58, bet. 2008/09:MJU7
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
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Mom. 1 om lagförslaget: Den 18 december 2008 utfärdade reger
ingen den lag riksdagen antagit (SFS 1440).
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Miljödepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Miljödepartementet

Riksmötet 1997/98
Riksdagens skrivelse
1.

nr 141
Plan- och bygglagen
Bet. 1997/98:BoU5
Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. M 5), 1999/2000:75 (p. M
4), 2000/01:75 (p. M 2), 2001/02:75 (p. M 2), 2002/03:75 (p. M 2),
2003/04:75 (p. M 2), 2004/05:75 (p. M 2), 2005/06:75 (p. M 2),
2006/07:75 (p. M 2) och 2007/08:75 (p. M 1)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 18 om tilläggsavgift*: Den 27 juni 2002 beslutade regeringen
att tillkalla en parlamentarisk kommitté att se över plan- och bygg
lagstiftningen samt lämna förslag till de lagändringar som behövs
(dir. 2002:97). Kommittén har redovisat sitt arbete i september 2005
(SOU 2005:77). Betänkandet har remissbehandlats och beretts inom
Regeringskansliet. Regeringen har därefter den 27 september 2007
beslutat att uppdra åt en särskild utredare att utreda möjligheterna
att ytterligare förenkla och förtydliga de regler som styr den fysiska
planeringen och vissa byggrelaterade frågor samt lämna förslag till
de författningsändringar som behövs (dir. 2007:136). Utredaren har
redovisat uppdraget i maj 2008 (SOU 2008:68). Betänkandet har re
missbehandlats och bereds i Regeringskansliet. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen under 2009.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
2.

nr 155
Plan- och byggprocessens längd
Bet. 2001/02:BoU6
Tidigare redovisad: se skr. 2002/03:75 (p. M 10), 2003/04:75
(p. M 4), 2004/05:75 (p. M 5), 2005/06:75 (p. M 5), 2006/07:75
(p. M 4) och 2007/08:75 (p. M 2)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om översyn av PBL m.m.*: Regeringen beslutade den 27 ju
ni 2002 att tillkalla en kommitté med uppdrag att se över plan- och
bygglagstiftningen samt lämna förslag till de lagändringar som be
hövs (dir. 2002:97). Kommittén har redovisat sitt arbete i september
2005 (SOU 2005:77). Betänkandet har remissbehandlats och beretts
inom Regeringskansliet. Regeringen har därefter den 27 september
2007 beslutat att uppdra åt en särskild utredare att utreda möjlighe
terna att ytterligare förenkla och förtydliga de regler som styr den
fysiska planeringen och vissa byggrelaterade frågor samt lämna för
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slag till de författningsändringar som behövs (dir. 2007:136). Utredaren
har redovisat uppdraget i maj 2008 (SOU 2008:68). Betänkandet har
remissbehandlats och bereds i Regeringskansliet. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen under 2009.

Skr. 2008/09:75
Miljödepartementet

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
3.

nr 214
Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige
Motioner från allmänna motionstiden hösten 2004, bet. 2004/05:FöU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 16), 2006/07:75 (p. M 9)
och 2007/08:75 (p. M 6)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om nationellt stöd och ersättningar vid naturkatastrofer*:
Regeringen tillsatte en utredning den 21 februari 2007 med uppgift
att se över systemet för statlig ersättning till kommunerna i samband
med stora olyckor, katastrofer och internationellt stöd och hjälp till
Sverige. Utredaren redovisade uppdraget den 19 december 2007,
Ersättningssystem i samverkan - hantering av kommunernas kostna
der i samband med naturkatastrofer m.m. (Ds 2007:51). Rapporten
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
4.

nr 48
Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag m.m.
Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:MJU3
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 22), 2006/07:75 (p. M 10)
och 2007/08:75 (p. M 7)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Reservationerna behandlades av Miljömålsrådet inom Naturvårds
verket som del i underlaget för dess fördjupade utvärdering av
miljökvalitetsmålen som lämnades till regeringen den 1 april 2008.
Regeringen avser att återkomma med förslag till riksdagen senast i
samband med nästa proposition om miljökvalitetsmålen.

5.

nr 389
Nationell klimatpolitik i global samverkan
Prop. 2005/06:172, bet. 2005/06:MJU14
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. M 22) och 2007/08:75
(p. M 10)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om Sveriges nationella klimatmål för perioden 2008–2012:
Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en redovisning
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av förutsättningarna att nå klimatmålet i en klimatpolitisk proposi
tion under 2009.

Skr. 2008/09:75
Miljödepartementet

6.

nr 392
Kommunernas roll i avfallshanteringen
Prop. 2005/06:176 samt skrivelse 2005/06:211, bet. 2005/06:MJU29
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. M 23) och 2007/08:75
(p. M 11)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om återvinningsbehållare i flerbostadshus*: PBL-kom
mittén presenterade i sin utredning i september 2005 ett förslag gäl
lande källsortering. Förslaget innebär att möjligheterna att ordna
hanteringen av avfall ska beaktas vid beslut om lokalisering och
utformning av bebyggelse. Regeringen planerar att ta hand om för
slaget i en kommande proposition.
I syfte att förbättra möjligheterna för hushåll till återvinning till
satte regeringen i augusti 2008 en förhandlare för att skapa sam
arbetslösningar kring avfallshantering mellan kommuner och pro
ducenter av förpackningar och returpapper. I januari 2009 kom par
terna överens om en rad konkreta initiativ för att förbättra servicen
till hushåll och öka återvinningen.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
7.

nr 95
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. M 24)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om uppföljning och analys av resultatredovisningen för
havsmiljöområdet: Ärendet bereds. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen med dels en proposition om en sammanhållen svensk
havspolitik, dels en proposition om miljökvalitetsmålen.
Mom. 7 om myndigheternas prövning av GMO-ärenden
m.m*: Momentet har behandlats i budgetpropositionen för 2009
(prop. 2008/09:1, utgiftsområde 20, s. 39), förutom frågan om han
teringen av sektorsövergripande GMO-frågor myndigheter emellan.
Den frågan bereds inom Regeringskansliet.

8.

nr 144
Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m.
Prop. 2007/08:46, bet. 2007/08:TU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 maj 2008 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit
(SFS 2008:262).

9.

nr 162
Lagändringar med anledning av den nya Strålsäkerhetsmyndigheten
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Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Miljödepartementet

Den 8 maj 2008 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit
(SFS 2008:241–243).
10. nr 181
Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering
Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 maj 2008 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit
(SFS 2008:240, 244 och 261).
11. nr 223
Det nya statliga lantmäteriet
Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagändringar med anledning av det nya statliga lant
mäteriet: Den 12 juni 2008 utfärdade regeringen de lagar som riks
dagen antagit (SFS 2008:531–539 och 541–548).
Mom. 2 om avyttring av uppdragsverksamheten: Den 28 augusti
2008 fattade regeringen beslut om en försäljning av kartförlagsverk
samheten inom Lantmäteriverket. Försäljningen är numera genom
förd.
12. nr 229
Förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och papper
Prop. 2007/08:129, bet. 2007/08:MJU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 juni 2008 utfärdade regeringen den lag som riksdagen an
tagit (SFS 2008:640).
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
13. nr 8
Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon
Prop. 2007/08:154, bet. 2008/09:MJU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 oktober 2008 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 2008:831–832).
14. nr 9
Enklare regler om kväveoxidavgiften
Prop. 2007/08:153, bet. 2008/09:MJU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 oktober 2008 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 2008:833).
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15. nr 90
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Miljödepartementet

Mom. 3 om anslagen för 2009 inom utgiftsområde 17: Den 18 de
cember 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer inom ut
giftsområde 17.
16. nr 103
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:MJU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om fördjupad uppföljning av statens insatser inom havs
miljöområdet samt mom. 2 om uppföljning och analys av reger
ingens resultatredovisning för havsmiljö och klimat: Utskottets upp
följning av resultatredovisningen för havsmiljöområdet och klimat
området är under beredning. Regeringen avser att under våren 2009
återkomma till riksdagen med propositioner om havs- och klimat
politiken.
Mom. 3 om anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård
såvitt avser delmoment a) Bemyndiganden 1) – 8): Den 18 decem
ber 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009
avseende anslagen 1:2 Miljöövervakning, 1:3 Åtgärder för biologisk
mångfald, 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden,
1:5 Miljöforskning, 1:12 Havsmiljö, 1:13 Insatser för internationella
klimatinvesteringar, 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhets
samarbete med Ryssland och 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning inom utgiftsområde 20,
såvitt avser delmoment b) Anslag: Den 18 december 2008 ut
färdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende
anslagen 1:1 Naturvårdsverket, 1:2 Miljöövervakning, 1:3 Åtgär
der för biologisk mångfald, 1:4 Sanering och återställning av föro
renade områden, 1:5 Miljöforskning, 1:6 Kemikalieinspektionen,
1:7 Internationellt miljösamarbete, 1:8 Stockholms internationella
miljöinstitut, 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska insti
tut, 1:10 Klimatanpassning, 1:11 Miljöbilspremie, 1:12 Havsmiljö,
1:13 Insatser för internationella klimatinsatser, 1:14 Internationellt
miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland, 1:15 Hållbara
städer, 2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls
byggande: Förvaltningskostnader och 2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning inom utgiftsom
råde 20. Momentet är slutbehandlat.
17. nr 117
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2009: Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2009 avseende anslagen 2:1 Boverket, 2:2 Bidrag
till åtgärder mot radon i bostäder, 2:3 Statens geotekniska institut,
2:4 Lantmäteriet och 2:5 Statens va-nämnd inom utgiftsområde 18.
Mom. 7 om åtgärder mot radon i bostäder om bemyndigande:
Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för bud
getåret 2009 avseende anslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i
bostäder inom utgiftsområde 18.

Skr. 2008/09:75
Miljödepartementet

18. nr 120
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2009
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen: Den 18 december 2008 utfärdade rege
ringen den lag som riksdagen antagit (SFS 2008:1406).
Mom. 2 om budget för utgiftsområde 6
såvitt avser delmoment a) om anslag: Den 18 december 2008 ut
färdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende an
slagen 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten och 3.2 Avvecklingsmyndig
heten för SSI och SKI inom utgiftsområde 6,
såvitt avser delmoment r) om bemyndigande: Den 18 december
2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avse
ende anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten inom utgiftsområde 6.
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Näringsdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Näringsdepartementet

Riksmötet 1994/95
Riksdagens skrivelse
1.

nr 232
Sjöfart
Prop. 1994/95:100 bil. 7, bet. 1994/95:TU12
Tidigare redovisad, se skr. 1995/96:15 (p. K 34), 1996/97:15 (p. K
11), 1997/98:75 (p. K 6), 1998/99:75 (p. N 2), 1999/2000:75 (p.
N 2), 2000/01:75 (p. N 1), 2001/02:75 (p. N 1), 2002/03:75 (p. N
1), 2003/04:75 (p. N 1), 2004/05:75 (p. N 1), 2005/06:75 (p. N 1),
2006/07:75 (p. N 1) och 2007/08:75 (p. N 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 20 om återinförande av det statliga fritidsbåtsregistret*: Re
geringen har den 30 januari 2003 uppdragit åt Sjöfartsverket att ut
reda de tekniska, administrativa och ekonomiska förutsättningarna
för ett fritidsbåtsregister samt att undersöka i vilken omfattning
fritidsbåtar omfattas av ansvarsförsäkring. Uppdraget redovisades
i en promemoria som överlämnades till Näringsdepartementet den
21 oktober 2003. Promemorian remitterades för synpunkter och re
misstiden gick ut den 28 mars 2004. En departementspromemoria,
Ds 2008:32 om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp,
har utarbetats och remitterats. Även frågan om det statliga fritids
båtsregistret tas upp i samband med frågan om behörighetsbevis.
Ärendet bereds vidare.

Riksmötet 1997/98
Riksdagens skrivelse
2.

nr 192
En reformerad yrkestrafiklagstiftning
Prop. 1997/98:63, bet.1997/98:TU9
Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. N 29), 1999/2000:75 (p.
N 15), 2000/01:75 (p. N 11), 2001/02:75 (p. N 9), 2002/03:75 (p. N
7), 2003/04:75 (p. N 5), 2004/05:75 (p. N 3), 2005/06:75 (p. N 3),
2006/07:75 (p. N 3) och 2007/08:75 (p. N 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om medicinska krav*: Ärendet bereds. Den 11 septem
ber 2003 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare (N
2003:10) med uppdrag att göra en översyn av de bestämmelser som
reglerar taxibranschen (dir. 2003:106). Utredaren redovisade upp
draget i november 2004 i betänkandet Ekonomisk brottslighet inom
taxinäringen (SOU 2004:102). Betänkandet har remissbehandlats.
Vissa delar av betänkandet har behandlats i prop. 2005/06:109 Åt
gärder mot svarttaxi m.m. (bet. 2005/06:TU14, rskr. 2005/06:259).
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Under 2006 utarbetades inom Regeringskansliet ett lagförslag om
redovisningscentraler m.m. där även frågan om medicinska krav för
yrkesförare behandlades. Förslaget har remissbehandlats. Remiss
instansernas synpunkter var av sådan art att det inte är möjligt att
gå vidare med förslaget om redovisningscentraler. Efter en dialog
med taxinäringen har en skrivelse med elva punkter med förslag till
andra åtgärder lämnats till regeringen. Beredningen av dessa pågår
och frågan om medicinska krav kommer att hanteras i detta sam
manhang.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

Riksmötet 1998/99
Riksdagens skrivelse
3.

nr 32
Uppföljning av skogspolitiken
Prop. 1997/98:158, bet. 1998/99:MJU3
Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. N 46), 1999/2000:75 (p.
N 20), 2000/01:75 (p. N 14), 2001/02:75 (p. N 12), 2002/03:75 (p.
N 9), 2003/04:75 (p. N 7), 2004/05:75 (p. N 5), 2005/06:75 (p. N
5), 2006/07:75 (p. N 5) och 2007/08:75 (p. N 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 18 om förvärv av skogsfastigheter m.m.*: Den 3 juni 1999
bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att
tillkalla en särskild utredare med uppgift att utvärdera vissa be
stämmelser i jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen (dir.
1999:40). Utredaren redovisade sitt uppdrag i ett betänkande i april
2001 (SOU 2001:38). Betänkandet har remissbehandlats. Den 16
december 2004 beslutade regeringen propositionerna Ändringar i
jordförvärvslagen (1979:230) (prop. 2004/05:53) och Ändringar i
skogsvårdslagen (prop. 2004/05:58). Dessa behandlar betänkandets
synpunkter och förslag såvitt avser jordförvärvslagen och skogs
vårdslagen. Frågan om en utvärdering av fastighetsbildningslagens
betydelse från skogsvårdssynpunkt har tagits upp vid en hearing
hösten 2008. Det som framkommit tyder på att det inte finns skäl att
vidare utreda de aktuella reglerna. Regeringen planerar inte att vidta
några ytterligare åtgärder med anledning av tillkännagivandet och
avser därför att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
4.

nr 166
Trafiksäkerhet m.m.
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 1999/2000:TU5
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. N 31), 2001/02:75 (p.
N 19), 2002/03:75 (p. N 14), 2003/04:75 (p. N 10), 2004/05:75 (p.
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N 8), 2005/06:75 (p. N 8), 2006/07:75 (p. N 6) och 2007/08:75 (p.
N 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

Mom. 6 om inrättande av trafikofferjourer*: I proposition
2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjuling
ar behandlade regeringen frågan om inrättande av trafikofferjourer
(s. 84).
Mom. 48 om ansvaret för lastsäkring*: Regeringen har den 14 fe
bruari 2002 uppdragit åt Vägverket att utreda hur det straffrättsliga
ansvaret för brott mot bestämmelser om lastsäkring på väg bör vara
utformat. Vägverket redovisade uppdraget i en rapport den 6 april
2003. Rapporten har remissbehandlats. Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 48.
5.

nr 238
Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.
Prop. 1999/2000:78, bet. 1999/2000:TU11
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. N 42), 2001/02:75 (p. N
21), 2002/03:75 (p. N 16), 2003/04:75 (p. N 12), 2004/05:75 (p. N 9),
2005/06:75 (p. N 9), 2006/07:75 (p. N 7) och 2007/08:75 (p. N 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om effektivt påföljdssystem*: Utredningen En effektivare
bötesverkställighet vid trafikbrott m.m. (N 2001:6) överlämnade i
augusti 2002 betänkandet Verkställighet av vissa trafikböter/trafik
avgifter för utländska trafikanter (SOU 2002:72). Med utgångspunkt
i utredningens förslag föreslog regeringen i prop. 2003/04:160 änd
ringar i lagen (1972:435) om överlastavgift och i lagen (1985:146)
om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Riksdagen
beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2004/05:TU2,
rskr. 2004/05:63). Den 2 december 2004 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 1082–1083). Ett europeiskt rambeslut
som innehåller bestämmelser om verkställighet av bötesstraff antogs
den 24 mars 2005 och ska vara genomfört i medlemsstaternas lag
stiftning senast den 22 mars 2007. Ett lagstiftningsarbete pågår just
nu inom Regeringskansliet (Justitiedepartementet). En proposition
om genomförande av rambeslutet planeras under 2009 (Justitiede
partementet).

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
6.

nr 249
Trafiksäkerhet
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2000/01:TU13
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. N 42), 2002/03:75 (p. N
26), 2003/04:75 (p. N 21), 2004/05:75 (p. N 15), 2005/06:75 (p. N
12), 2006/07:75 (p. N 9) och 2007/08:75 (p. N 6).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 6 om ökad säkerhet för barn i trafiken*: I proposition
2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjuling
ar behandlade regeringen frågan om ökad säkerhet för barn i trafi
ken (s. 73).
7.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

nr 272
Statens ägande i Telia AB
Eget initiativ, bet. 2000/01:NU11
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. N 46), 2002/03:75 (p. N
28), 2003/04:75 (p. N 22), 2004/05:75 (p. N 16), 2005/06:75 (p. N
13), 2006/07:75 (p. N 10) och 2007/08:75 (p. N 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om statens ägande i Telia AB: Riksdagen har bemyndigat regering
en att utan begränsning kunna förändra statens ägande i Telia AB.
Den 26 mars 2002 bemyndigade regeringen chefen för Närings
departementet eller den han sätter i sitt ställe att underteckna förslag
till aktieägaravtal mellan svenska staten och finska staten angående
Telia AB. Vidare beslutade regeringen samma dag att förbinda sig
att rösta för att genomföra den för förvärvet erforderliga nyemis
sionen i Telia AB. Den 9 december 2002 genomfördes samman
slagningen av Telia AB och Sonera Oy. Den 3 maj 2007 avyttrade
staten motsvarande 8 procent av sina aktier i TeliaSonera AB. Efter
transaktionen är den svenska staten fortsatt den största ägaren i Telia
Sonera AB – med 37,3 procents innehav av aktierna. Ärendet bereds
vidare.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
8.

nr 109
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2001/02:1, utg.omr. 24, bet. 2001/02:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. N 61), 2002/03:75 (p. N
31), 2003/04:75 (p. N 23), 2004/05:75 (p. N 17), 2005/06:75 (p. N
14), 2006/07:75 (p. N 11) och 2007/08:75 (p. N 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om statlig finansiering av civil flygindustri: Regeringen
uppdrog i april 2001 till Riksgäldskontoret att förhandla med Saab
AB och Volvo Aero Corporation (Volvo Aero) i syfte att uppnå för
slag till överenskommelser om statlig delfinansiering i de aktuella
projekten. Förslag till överenskommelser och preliminära avtal mel
lan företagen och staten skulle rapporteras till regeringen när de
föreligger. Regeringen beslutade i oktober 2001 om förlängd tid
för uppdraget. Riksgäldskontoret har i skrivelser till regeringen i
februari 2002 överlämnat förslag till överenskommelse med Saab
AB, med förbehåll för innehållet i det slutliga avtal som avses träf
fas mellan Saab AB och bolag inom Airbuskoncernen. Regeringen
beslöt den 14 mars 2002 uppdra åt Riksgäldskontoret att ingå avtal
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med Saab AB om statlig delfinansiering i huvudsaklig överensstäm
melse med innehållet i förslaget. Riksgäldskontoret har i september
2003 meddelat att man träffat slutligt avtal med Saab AB om ett lån
på 350 miljoner kronor. Sedan regeringen i en skrivelse till den Eu
ropeiska kommissionen anmält planer att lämna ett statligt lån till
Volvo Aero avseende kostnader för forskning och utveckling avse
ende flygmotorn Rolls-Royce Trent 900, meddelade kommissionen
i april 2004 att ett sådant lån kan anses vara förenligt med gemen
skapsreglerna om statligt stöd. Riksgäldskontoret har i skrivelse till
regeringen i mars 2005 överlämnat ett förslag till överenskommelse
med Volvo Aero angående lån för detta projekt för regeringens ställ
ningstagande. Regeringen beslöt den 28 april 2005 uppdra åt Riks
gäldskontoret att ingå avtal med Volvo Aero i huvudsaklig överens
stämmelse med innehållet i förslaget. Riksgäldskontoret har därefter
meddelat att man i maj månad 2005 träffat slutligt avtal med Volvo
Aero om ett lån på högst 80 miljoner kronor. Diskussionerna med
såväl Saab AB som Volvo Aero om statlig delfinansiering av even
tuella ytterligare aktuella flygindustriprojekt har fortsatt under 2007
och 2008. Regeringen beslutade den 14 juni 2007 samt den 3 juli
2008 att uppdra åt Riksgäldskontoret att förhandla med Volvo Aero
om statlig delfinansiering av ytterligare ett flygindustriprojekt. För
handlingarna pågår fortfarande. Ärendet bereds vidare.
9.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

nr 318
Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning,
m.m.
Prop. 2001/02:167, bet. 2001/02:NU16
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. N 58), 2003/04:75 (p. N
34), 2004/05:75 (p. N 23), 2005/06:75 (p. N 18), 2006/07:75 (p. N
15) och 2007/08:75 (p. N 10).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om kriminalisering av kartellsamarbete*: I november 2003
beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utredningen Effektivise
ring av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m. (N
2003:01) (dir. 2003:175). Den utredningen redovisade sitt uppdrag
i december 2004 (SOU 2004:131). Utredningen har bl.a. gjort en
fördjupad lagteknisk analys och tagit fram en konkret lagstiftnings
modell. Vidare har kriminaliseringens inverkan på det befintliga
programmet för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift
analyserats. Betänkandet har remissbehandlats. Utredningen om en
översyn av konkurrenslagen (N 2004:19) har prövat det förslag om
kriminalisering som lämnades i SOU 2004:131 (dir. 2005:75). Upp
draget redovisades i november 2006 i betänkandet SOU 2006:99.
Betänkandet remitterades. I proposition 2007/08:135 Ny konkur
renslag m.m. behandlade regeringen frågan om kriminalisering av
kartellsamarbete.
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Riksmötet 2002/03

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Näringsdepartementet

10. nr 161
Trafiksäkerhet
Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. N 43), 2004/05:75 (p. N
26), 2005/06:75 (p. N 20), 2006/07:75 (p. N 17) och 2007/08:75 (p.
N 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om körkort för deltagare i försöksverksamheten m.m.*:
2008 års Alkolåsutredning har lämnat sitt betänkande Alkolås för
rattfyllerister och körkortsprov i privat regi (SOU 2008:84) den 9
oktober 2008. Betänkandet har remitterats. Regeringens ställnings
tagande kan redovisas till riksdagen tidigast våren 2009.
Mom. 18 om EU-moped och terrängskoter*: I proposition
2008/09:60 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjuling
ar behandlade regeringen frågan om EU-moped och terrängskoter.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 6.
11. nr 194
Vissa konkurrenspolitiska frågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2002/03:NU10
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. N 46), 2004/05:75 (p. N
27), 2005/06:75 (p. N 21), 2006/07:75 (p. N 18) och 2007/08:75 (p.
N 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om kriminalisering av karteller*: I november 2003 beslu
tade regeringen tilläggsdirektiv till utredningen Effektivisering av
det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m. (N 2003:01)
(dir. 2003:175). Den utredningen redovisade sitt uppdrag i decem
ber 2004 (SOU 2004:131). Utredningen har bl.a. gjort en fördjupad
lagteknisk analys och tagit fram en konkret lagstiftningsmodell. Vi
dare har kriminaliseringens inverkan på det befintliga programmet
för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift analyserats.
Betänkandet har remissbehandlats. Utredningen om en översyn av
konkurrenslagen (N 2004:19) har prövat det förslag om kriminalise
ring som lämnades i SOU 2004:131 (dir. 2005:75). Uppdraget redo
visades i november 2006 i betänkandet SOU 2006:99. Betänkandet
remitterades. I proposition 2007/08:135 Ny konkurrenslag m.m. be
handlade regeringen frågan om kriminalisering av karteller.
Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
12. nr 161
Fordonsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:TU6
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Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 32), 2005/06:75 (p. N
23), 2006/07:75 (p. N 20) och 2007/08:75 (p. N 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

Mom. 4 om regelverk för fordonsvikter*: Det nya direktivet
2006/126/EG om körkort (omarbetning) antogs slutligt den 20 de
cember 2006. Enligt artikel 4.4 i direktivet ger körkort med behö
righet B rätt att köra motorfordon med en tillåten totalvikt som inte
överstiger 3 500 kg och som är konstruerade för att ta högst 8 pas
sagerare utöver föraren. Till ett sådant motorfordon får kopplas en
släpvagn med en högsta totalvikt på 750 kg. Överstiger släpvagnens
totaltvikt 750 kg får den kopplas till dragbilen förutsatt att fordons
kombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 4 250 kg. Om to
talvikten överstiger 3 500 kg ska medlemsstaterna i enlighet med
bilaga V till direktivet kräva att kombinationen bara får köras efter
avslutad utbildning eller godkänt körprov eller både utbildning/prov.
Enligt bilagan ska sådan utbildning ha en längd på minst 7 timmar
och ett prov utformas så att det är tillräckligt för att bedöma förmåga
och beteende. Regeringen beslutade den 30 november 2006 direktiv
(dir. 2006:119) för en särskild utredare (N 2006:16) som innebär
att en översyn av körkortsförfattningarna ska göras. I uppdraget in
gick också att analysera hur direktiv 2006/126/EG ska genomföras
i svensk rätt. Den del av uppdraget som avser förändringar av den
högsta tillåtna totalvikten för att dra fordonskombinationer med
körkortsbehörighet B redovisades i maj 2007 i delbetänkandet Släp
vagnskörning med B-körkort (SOU 2007:33). Körkortsutredningen
har lämnat sitt slutbetänkande En reformerad körkortslagstiftning
– genomförandet av tredje körkortsdirektivet (SOU 2008:130) i ja
nuari 2009. De nya reglerna som behandlar släpvagnskörning med
B-körkort kan träda i kraft tidigast i januari 2013. Frågan ska bere
das i samband med övriga körkortsfrågor.
13. nr 182
Yrkestrafik
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:TU5
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 36), 2005/06:75 (p. N
25), 2006/07:75 (p. N 22) och 2007/08:75 (p. N 16).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om påföljdssystemet inom åkerinäringen*: Regeringen före
slog i prop. 2003/04:160 ändringar i bl.a. lagen (1972:435) om över
lastavgift. Dessa ändringar innebär att överlastavgifter som påförs
utomnordiska fordonsägare kan verkställas vid vägkanten. Riksda
gen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2004/05:TU2,
rskr. 2004/05:63). Den 2 december 2004 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 1082–1083). Ett europeiskt rambeslut
som innehåller bestämmelser om verkställighet av bötesstraff antogs
den 24 mars 2005 och ska vara genomfört i medlemsstaternas lag
stiftning senast den 22 mars 2007. En proposition om genomförande
av rådets rambeslut om tillämpningen av principen om ömsesidigt
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erkännande av bötesstraff planeras till maj 2009 (Justitiedeparte
mentet).

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

14. nr 185
Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan m.m. – förnyad
behandling
Prop. 2003/04:62, bet. 2003/04:AU6
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 37), 2005/06:75 (p. N
26), 2006/07:75 (p. A 3) och 2007/08:75 (p. N 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om företagares rätt till a-kassa*: Den 30 mars 2006 till
kallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att se över
företagarnas försäkringsvillkor i trygghetssystemen (N 2006:11)
(dir. 2006:37). Den 14 december 2006 beslutade regeringen til�
läggsdirektiv till utredningen om trygghetssystemen för företagare
(N 2006:11) (dir. 2006:129). Den 22 november 2007 beslutade re
geringen tilläggsdirektiv till utredningen om trygghetssystem för fö
retagare (N 2006:11) (dir. 2007:156). Utredningen Trygghetssystem
för företagare överlämnade sitt betänkande (SOU 2008:89) den 13
oktober 2008. Betänkandet har remissbehandlats fram till den 15 ja
nuari 2009. Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
15. nr 178
Sjösäkerhet m.m.
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:TU7
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 36), 2006/07:75 (p. N
26) och 2007/08:75 (p. N 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende
fritidsbåtar*: I proposition 2005/06:160 Moderna transporter be
handlade regeringen frågan om kompetensbevis och hastighetsbe
gränsning avseende fritidsbåtar. Frågan om kompetensbevis avseen
de fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En departements
promemoria, Ds 2008:32 om behörighetsbevis för fritidsbåtar och
fritidsskepp, har utarbetats och remitterats, Ärendet bereds vidare.
16. nr 244
Luftfart
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:TU10
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 42), 2006/07:75 (p. N
28) och 2007/08:75 (p. N 22).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om stickprovskontroll av kabinpersonal*: Frågan avses
behandlas i samband med ett förslag till ny luftfartslagstiftning. En
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lagrådsremiss beräknas kunna beslutas under våren 2009 och en
proposition lämnas till riksdagen därefter.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

17. nr 297
Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor
Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 52), 2006/07:75 (p. N
29) och 2007/08:75 (p. N 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat
sektor*: Vid riksdagens behandling av frågan om konkurrens på lika
villkor mellan offentlig och privat sektor (bet. 2004/05:NU16, rskr.
2004/05:297) våren 2005 uppmanades regeringen att återkomma
till riksdagen med förslag till åtgärder för att komma till rätta med
problemen på området. Frågan behandlades av riksdagen även våren
2006 (bet. 2005/06:NU16). Regeringen redovisade i budgetproposi
tionen för 2007 sin avsikt att, som ett led i detta arbete, tillsätta en
särskild utredare för att se över vissa frågor inom området konkur
rens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor. Ärendet be
reds vidare.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
18. nr 81
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 22, bet. 2005/06:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 57), 2006/07:75 (p. N
30) och 2007/08:75 (p. N 24).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om Luftfartsverket såvitt avser delmoment b): Den 8 de
cember 2005 beslutade regeringen att LFV Holding AB tillsammans
med Avinor AS och Naviair får bilda ett aktiebolag för flygledarut
bildning. Bolaget bildades den 21 december 2005. Den 15 december
2005 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2006 avse
ende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den
12 februari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
19. nr 134
Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel
Prop. 2005/06:16, bet. 2005/06:TU6
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 31), 2006/07:75 (p. N
34) och 2007/08:75 (p. N 26).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att
främja förnybara bränslen såvitt avser delmoment b)*: Europeiska
kommissionen levererade under 2006 en handlingsplan för biomas
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sa och en strategi för biodrivmedel. I januari 2007 presenterades
en utvärdering av insatserna hitintills för att introducera drivme
del. Utredningen (Jo 2005:05) Jordbrukets roll som bioenergipro
ducent överlämnade i maj 2007 sitt slutbetänkande Bioenergi från
jordbruket – en växande resurs (SOU 2007:36). Betänkandet har re
missbehandlats. Den 23 januari 2008 presenterade den Europeiska
kommissionen ett direktivförslag med innebörden att 10 procent av
drivmedelskonsumtionen 2020 ska bestå av förnybara drivmedel i
samtliga medlemsländer. Direktivförslaget är nu antaget av Europa
parlamentet. Den 16 oktober 2008 beslutade regeringen om att ge
Statens energimyndighet i uppdrag (dnr N2008/6718/E) att utreda
ett kvotpliktsystem för förnybara drivmedel. Syftet med ett kvot
pliktsystem ska vara att påskynda introduktionen av förnybara driv
medel i transportsektorn och att därmed bidra till uppfyllelsen av
nationella och europeiska mål för användning av förnybara drivme
del. Ärendet bereds vidare.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

20. nr 222
Trafiksäkerhet
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU13
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 41) och 2007/08:75 (p.
N 27).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om alkohol i trafiken*: I regleringsbrev till Vägverket för
2006 har regeringen angett att Vägverket ska ta ansvar för och va
ra pådrivande i arbetet med att utveckla säkra och funktionella al
kolås. Alkolåsutredningen har i sitt slutbetänkande Öppna möjlig
heter med alkolås (SOU 2006:72) utrett denna fråga och föreslår ett
uppdrag till Vägverket att genomföra en kvalitetssäkring av alkolås.
Betänkandet har remissbehandlats. Prövning och kontroll av om ett
alkolås uppfyller kraven i Cenelec´s (European Committée för elec
trotechnical Standardization) standard för alkolås för allmänpreven
tiv användning ska göras i enlighet med den gängse svenska öppna
modellen, dvs. provning sker av ackrediterade provningsorgan. Om
ny teknik utvecklas bör Sverige arbeta för att standarderna anpassas
till dessa eller att nya standarder tas fram. Det är därför inte aktuellt
att genomföra en kvalitetsprövning genom Vägverket. Ärendet be
reds vidare.
Mom. 7 om synskadade i trafiken*: I proposition 2008/09:60
Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar behand
lade regeringen frågan om synskadade i trafiken.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2.
21. nr 223
Sjöfartsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU12
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 42) och 2007/08:75 (p.
N 28).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 14 om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet*: Ären
det bereds. Ett svenskt agerande såväl nationellt som internationellt
i fora såsom HELCOM, EU och IMO har lett fram till att initiativ
tagits inom ramen för flera av de områden som pekats ut i motio
nerna. Bland dessa åtgärder kan nämnas ett gemensamt pilotprojekt
med Danmark i syfte att inrätta en gemensam s.k. VTS-central (Ves
sel Traffic Service) för sjötrafikövervakning i Öresund, en gemen
sam informationsinsats riktad mot de fartyg som trafikerar Östersjön
vintertid, kraftigt sänkta utsläppsnivåer avseende bl.a. svaveloxid
och förbättrade trafiksepareringssystem. Nämnas kan att till år 2010
ska samtliga fartyg med enkelskrov vara utfasade. Vidare åtgärder
med bäring på miljö- och säkerhetsarbetet i Östersjön kommer ock
så att uppmärksammas i den kommande havspropositionen.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

22. nr 259
Åtgärder mot svarttaxi m.m.
Prop. 2005/06:109, bet. 2005/06:TU14
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 44) och 2007/08:75 (p.
N 29).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen*: Under 2006
utarbetades inom Regeringskansliet ett lagförslag om redovisnings
centraler m.m. Förslaget har remissbehandlats. Remissinstansernas
synpunkter var av sådan art att det inte är möjligt att gå vidare med
förslaget om redovisningscentraler. Efter en dialog med taxinäring
en har en skrivelse med elva punkter med förslag till andra åtgärder
lämnats till regeringen. Två av förslagen har resulterat i uppdrag till
Vägverket respektive Swedac. Vägverkets och Swedacs rapporter
har inkommit till Näringsdepartementet och remitterats. Frågor som
rör vägtrafikregistret t.ex. en databas för protokoll från taxameterbe
siktningar har överförts till Vägtrafikregisterutredningen (2008:53).
Ärendet bereds vidare.
23. nr 308
Moderna transporter
Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 45) och 2007/08:75 (p.
N 30).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om transportpolitikens principer och styrmedel: I propo
sitionen lanserades en ny princip genom att trafikens samhällseko
nomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när transportpolitiska
styrmedel utformas. Regeringen har i prop. 2008/09:35 Framtidens
resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt gjort bedöm
ningen att nuvarande transportpolitiska principer även fortsättnings
vis bör vara vägledande när styrmedel ska väljas och ekonomiska
medel prioriteras och anslås. Momentet är därmed slutbehandlat.
Mom. 34 om persontrafik på järnväg såvitt avser p. 1: Den 3 juli
2008 träffade Rikstrafiken en överenskommelse med berörda trafik
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huvudmännens gemensamma bolag Norrtåg AB om villkoren och
formerna för en försöksverksamhet för persontrafik på det statliga
järnvägsnätet i delar av Norrland. Regeringen beslutade den 11 sep
tember 2008 om att ge de berörda trafikhuvudmännen – Västernorr
lands läns Trafik AB, Länstrafik Jämtlands Län AB, Länstrafiken
i Norrbotten AB och Länstrafiken i Västerbotten AB – gemensam
rätt att utföra och organisera persontrafik med dagtåg på sträckan
Sundsvall – Östersund – Storlien och på järnvägsnät norr därom,
som förvaltas av staten. Beslutet gäller tills vidare, men som längst
till dess försöksverksamheten avslutas.
Mom. 35 om flygplatser m.m.: Vad gäller frågan om konkurrens
utsättning av delar av flygtrafiktjänsten så har tidplanen för genom
förandet reviderats. En lagrådsremiss beräknas kunna beslutas under
våren 2009 och en proposition lämnas till riksdagen därefter.
Mom. 42 om förarbevis för vissa fritidsbåtar: Frågan om kompe
tensbevis avseende fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet.
En departementspromemoria, Ds 2008:32 om behörighetsbevis för
fritidsbåtar och fritidsskepp, har utarbetats och remitterats. Ärendet
bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 35 och mom. 42.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

24. nr 346
Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden
Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 47) och 2007/08:75 (p.
N 31).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om balansansvar m.m.* såvitt avser delmoment c): Ärendet
bereds. Med anledning av riksdagens beställning utarbetades under
våren 2007 i Regeringskansliet (Näringsdepartementet) en pro
memoria, Förslag till ändring i balansansvaret för el enligt ellagen
(1997:857). Promemorian sändes den 24 april 2007 ut på remiss.
Remisstiden gick ut den 15 augusti 2007. En proposition med nya
förslag till lagändringar med den inriktning som förespråkades av
utskottet kommer att överlämnas till riksdagen senast den 17 mars
2009.
25. nr 361
Förnybar el med gröna certifikat
Prop. 2005/06:154, bet. 2005/06:NU17
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 49) och 2007/08:75 (p.
N 32).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om undantag från kvotplikten för elintensiva företag* så
vitt avser delmoment b): I proposition 2008/09:9 om ändring i lagen
(2003:113) om elcertifikat föreslog regeringen införandet av en ny
definition av elintensiva industrier. Riksdagen beslutade i enlighet
med regeringens förslag (bet. 2008/09:NU8, rskr. 2008/09:42). De
nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2009.
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Riksmötet 2006/07

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Näringsdepartementet

26. nr 62
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 56) och 2007/08:75 (p.
N 34).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om avveckling av Zenit Shipping AB: Avvecklingen av Zenit
Shipping AB har påbörjats. Ambitionen är att bolaget ska avvecklas
under 2009. Ärendet bereds vidare.
27. nr 205
Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.
Prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 46).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om verksamhetsföremål för Posten AB: Ärendet bereds.
Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att ett samgående mellan
Posten AB (publ) och Post Danmark A/S ska ske genom att under
teckna aktieägaravtal och kombinationsavtal i huvudsaklig överens
stämmelse med förslagen. Regeringen bemyndigade chefen för Nä
ringsdepartementet, statsrådet Maud Olofsson, eller den hon sätter
i sitt ställe, att för statens räkning underteckna aktieägaravtalet och
kombinationsavtalet samt att vidta nödvändiga åtgärder för att ge
nomföra samgåendet i enlighet med vad som följer av avtalen. Verk
samhetsföremålet kommer att föras in i bolagsordningen för Posten
AB (publ) eller det gemensamma bolaget efter samgåendet under
första halvåret 2009.
28. nr 217
Försäljning av vissa statligt ägda företag
Prop. 2006/07:57, bet. 2006/07:NU16
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 47).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om TeliaSonera AB och accessnätet såvitt avser delmoment
a) – c): Ärendet bereds.
Mom. 3 om SBAB och konkurrensen på bolånemarknaden såvitt
avser delmoment a) – d): Ärendet bereds.
Mom. 4 om Nordea Bank AB såvitt avser delmoment a) – c):
Ärendet bereds.
Mom. 5 om Civitas Holding AB såvitt avser delmoment a) – d):
Den 3 juli 2008 beslutade regeringen att avyttra svenska statens ak
tier i Civitas Holding AB (Civitas) till AP Fastigheter AB (publ) och
att bemyndiga statsrådet Odell, eller den han sätter i sitt ställe, att
underteckna överlåtelseavtalet och att vidta nödvändiga åtgärder för
att genomföra försäljningen av statens aktieinnehav i Civitas. Som
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likvid vid försäljningen erhölls kontanter. Därmed är skrivelsen av
gjord i denna del.
Mom. 6 om Vin & Sprit AB såvitt avser delmoment a) – d): Den
30 mars 2008 beslutade regeringen att avyttra svenska statens aktier
i V&S Vin & Sprit AB (publ) (V&S) och att bemyndiga statsrådet
Odell, eller den han sätter i sitt ställe, att underteckna överlåtelse
avtalet och att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra försälj
ningen av statens aktieinnehav i V&S innefattande avyttringen av
Beamaktierna. Som likvid vid försäljningen erhölls kontanter i olika
valutor. Därmed är skrivelsen avgjord i denna del.
Mom. 8 om försäljningsprocessen och kontroll av försäljningen:
Kostnaderna för investmentbankernas arvode har avräknats mot
försäljningsintäkterna vid försäljningen av aktier i TeliaSonera AB
i maj 2007. Kostnaderna för investmentbankernas arvode har av
räknats mot försäljningsintäkterna vid statens försäljning av aktier
i OMX, Civitas Holding AB och Vin & Sprit AB under 2008. Ären
det bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2a) – c), mom. 3a)
– d), mom. 4a) – c) och mom. 8.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
29. nr 24
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, Tilläggsbudget 2, bet. 2007/08:FiU11
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 49).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om låneram för civila flygutvecklingsprojekt: Diskussioner
har ägt rum under 2007 med Saab AB och Volvo Aero Corporation
(Volvo Aero) om statlig delfinansiering för utveckling av eventuella
ytterligare aktuella civila flygindustriprojekt med miljöinriktning.
Regeringen beslutade den 3 juli 2008 att uppdra åt Riksgäldskon
toret att förhandla med Volvo Aero om statlig delfinansiering av yt
terligare ett flygindustriprojekt. Förhandlingarna pågår fortfarande.
Ärendet bereds vidare.
30. nr 85
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 53).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
såvitt avser delmoment e): Den 18 december 2008 beslutade reger
ingen om fastställande av låneram för Botniabanan AB för budget
året 2008;
såvitt avser delmoment f): Den 18 december 2008 beslutade re
geringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i denna del.
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31. nr 98
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 54).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

Mom. 2 om avveckling av Förvaltningsaktiebolaget Stattum: Ären
det bereds. Den 13 november 2008 beslutade regeringen att Stattum
ska avvecklas genom likvidation. Chefen för Näringsdepartementet
bemyndigades att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra likvidationen och att, i samband därmed, ändra firmanamn på Stattum
samt att genom registrering skydda firmorna Förvaltningsaktiebola
get Stattum och Statsföretag AB i form av bifirmor, och bifirman
AB Fortia. Avvecklingen bedöms genomföras under 2009.
Mom. 4 om förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag så
vitt avser delmoment a): Bemyndigandet utnyttjades inte. Därmed
är skrivelsen avgjord i denna del; såvitt avser delmoment b): Med
beaktande av riksdagens tillkännagivande föreslog regeringen en
nyordning för kapitaltillskott till statligt ägda bolag i budgetpropo
sitionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, s. 67). Därmed är
skrivelsen avgjord i denna del.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2.
32. nr 140
Genomförande av ekodesigndirektivet
Prop. 2007/08:36, bet. 2007/08:NU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om ekodesign m.m. såvitt avser delmoment a) – c):
Den 13 mars 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 112–114).
33. nr 149
Företagsfrämjande insatser
Framställning 2007/08:RRS9, bet. 2007/08:NU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om rådgivningsinsatser för företag*: Ärendet bereds. Re
geringen gav den 29 september 2008 konsultbolaget FBA i uppdrag
att göra en utredning om statligt finansierade rådgivningsinsatser för
företag. I uppdraget ingår att föreslå hur det statliga åtagandet inom
företagsrådgivning kan definieras och i vilken utsträckning nuvaran
de insatser faller inom ramen för det statliga åtagandet. Vidare ingår
att analysera i vilken mån befintliga insatser möter företagens be
hov, hur regionala skillnader bör påverka statens rådgivningsinsatser
till företag samt olika former av konkurrensutsättning av insatserna.
Uppdraget kommer att redovisas den 2 februari 2009. Förslagen
kommer att beredas vidare inom Regeringskansliet under 2009.
34. nr 184
Fjärrvärmelag m.m.
Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 5 om införandet av en fjärrvärmelag m.m. såvitt avser p. 1a)
– c): Den 15 maj 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 263–265);
såvitt avser p. 2: Den 5 juni 2008 beslutade regeringen om änd
ring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens ener
gimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi (N2008/4392/E) (avse
ende disposition av medel som betalas in som ansökningsavgift för
medling).

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

35. nr 191
Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
Prop. 2007/08:76, bet. 2007/08:TU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
och mom. 3 om lagändringar såvitt avser delmoment a) – b): Den
5 juni 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
475–477).
36. nr 213
Vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska
anläggningar, m.m.
Prop. 2007/08:127, bet. 2007/08:NU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar:
Den 29 maj 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 381).
37. nr 215
ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän
Skr. 2007/08:77, bet. 2007/08:TU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ILO:s konvention om identitetshandlingar för sjömän: Den 12
februari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
38. nr 216
Ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
Prop. 2007/08:137, bet. 2007/08:TU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lagförslaget: Den 29 maj 2008 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 386).
39. nr 224
Spärrmöjligheter för telefonitjänster
Prop. 2007/08:86, bet. 2007/08:CU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om spärrmöjligheter för telefonitjänster: Den 5 juni 2008 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 484).
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40. nr 228
Funktionell separation för bättre bredbandskonkurrens och andra
IT-politiska frågor
Prop. 2007/08:73, bet. 2007/08:TU13
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

Mom. 1 om regeringens lagförslag: Den 5 juni 2008 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 473).
41. nr 233
Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrå
gor
Prop. 2007/08:128, bet. 2007/08:TU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lag om ändring i körkortslagen (1998:488): Den 12 juni
2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 550).
42. nr 237
Ny konkurrenslag m.m.
Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ny konkurrenslag m.m. såvitt avser delmoment a) – y):
Den 18 juni 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 579–603).
43. nr 253
Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S
Prop. 2007/08:143, bet. 2007/08:NU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S: Ärendet
bereds. Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att ett samgående
mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S ska ske genom att
underteckna aktieägaravtal och kombinationsavtal i huvudsaklig
överensstämmelse med förslagen. Regeringen bemyndigade chefen
för Näringsdepartementet, statsrådet Maud Olofsson, eller den hon
sätter i sitt ställe, att för statens räkning underteckna aktieägaravta
let och kombinationsavtalet samt att vidta nödvändiga åtgärder för
att genomföra samgåendet i enlighet med vad som följer av avtalen.
44. nr 254
Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala
tillväxtpolitiken
Prop. 2007/08:78, bet. 2007/08:NU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om avveckling av Glesbygdsverket: Ärendet bereds. Den
27 november 2008 förordnade regeringen en särskild utredare med
uppdrag att inrätta en ny myndighet för hållbar tillväxt i företag och
ökad nationell och regional konkurrenskraft (N2008:10) respektive
för inrättandet av en ny myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser (N2008:11). De två nya myndigheterna inrättas den 1
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april 2009 då Glesbygdsverket, Institutet för tillväxtpolitiska studier
(ITPS) och Verket för näringslivsutveckling (Nutek) avvecklas. Till
de nya myndigheterna förs även den verksamhet inom Konsument
verket som rör kommersiell service.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
45. nr 10
Regelförenklingsarbetet
Skr. 2007/08:131, bet. 2008/09:NU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om regelförenklingsarbetet: Den 12 februari beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
46. nr 11
Ändringar i naturgaslagen m.m.
Prop. 2007/08:159, bet. 2008/09:NU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen såvitt avser p. 1 och p. 2: Den 13 novem
ber 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 899
och 901).
47. nr 24
Förlängd giltighetstid för försöksverksamhet med villkorlig kör
kortsåterkallelse
Prop. 2008/09:32, bet. 2008/09:TU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lagförslaget: Den 18 december 2008 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 1410).
48. nr 42
Ändring i lagen om elcertifikat
Prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om ändring i lagen om elcertifikat: Den 11 december 2008
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1332).
Mom. 3 om granskning av effekter*: Utfallet av de ändringar som
beslutades rörande kvotpliktens utformning kommer att vara till
gängligt först efter det att 2009 års deklaration inkommit till Energi
myndigheten. Detta sker under våren 2010. Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 3.
49. nr 47
Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag
Prop. 2008/09:73, bet. 2008/09:FiU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om överlåtelse av statens aktier i Venantius AB till AB
Svensk Exportkredit såvitt avser första och andra delssatsen: Den 20
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november 2008 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepar
tementet eller den hon sätter i sitt ställe att underteckna aktieöverlå
telseavtal i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget.
Mom. 2 om kapitaltillskott till AB Svensk Exportkredit, mom. 3
om Kapitaltillskott till Almi Företagspartner AB och mom. 4 om
höjd ram för utgiftsområde 24 Näringsliv samt höjt anslag såvitt
avser delmoment a) och b): Den 20 november 2008 beslutade re
geringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
anslag 38:18 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24
Näringsliv.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

50. nr 55
Tilläggsbudget 2 för 2008
Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om bemyndigande för anslaget 36:12 Trafikavtal: Den 27
november 2008 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2008 avseende Rikstrafiken inom utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Mom. 8 om åtgärder i samband med försäljning av aktier: Ären
det bereds vad gäller försäljning av aktier i Arbetslivsresurs AR AB.
Mom. 9 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
anslag såvitt avser första delssatsen: Den 27 november 2008 beslu
tade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008
avseende Rikstrafiken, Sjöfartsverket och Järnvägsstyrelsen inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer Den 4 december 2008 beslu
tade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2008
avseende Vägverket och Banverket inom utgiftsområde 22 Kommu
nikationer. Den 19 december 2008 beslutade regeringen om ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Konkurrensverket
inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 8.
51. nr 76
Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket
Prop. 2008/09:23, bet. 2008/09:TU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och
Banverket såvitt avser p. 1, 2 och 3: Ärendet bereds. Den 4 decem
ber 2008 beslutade regeringen om bemyndigande att teckna avtal
om förvärv av två aktiebolag m.m. Avsikten var att verksamheten
vid Vägverket Produktion skulle föras till det ena bolaget och verk
samheten vid Vägverket Konsult och Banverket Projektering skulle
föras till det andra bolaget. Den 18 december 2008 beslutade reger
ingen om bemyndigande att underteckna avtal om överlåtelse av vis
sa verksamheter vid Vägverket och Banverket m.m. Överlåtelsen av
verksamheten vid Vägverket Produktion från staten till delvis Svevia
AB, delvis Svevia Fastighet och Maskin AB (dotterbolag till Svevia
AB) genomfördes den 1 januari 2009. Samma datum överlät staten
verksamheten vid Vägverket Konsult och Banverket Projektering till
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Vectura Consulting AB. Statens återstående reverser gentemot Sve
via AB kommer enligt avtalen att lösas senast den 28 februari 2009
och gentemot Vectura Consulting AB senast den 31 mars 2009.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

52. nr 77
Avveckling av Stängselnämnden
Prop. 2008/09:43, bet. 2008/09:TU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lagförslag: Den 11 december 2008 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 1333).
53. nr 94
Transportstyrelsen och dess verksamhet
Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen såvitt avser p. 1) – p. 33): Den 11 de
cember 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
1311–1312, 1348, 1355, 1359–1379, 1381–1387, 1392)
54. nr 99
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för och inriktning av näringspolitiken: Den 11 de
cember 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende Institutet för tillväxtpolitiska studier, Sveriges geolo
giska undersökning, Patentbesvärsrätten, Bolagsverket, Rymdstyrel
sen, Konkurrensverket och Patent- och registreringsverket inom ut
giftsområde 24 Näringsliv. Den 11 december 2008 beslutade reger
ingen om riktlinjer för budgetåret 2009 avseende VisitSweden AB,
AB Terminologicentrum TNC och Ingenjörsvetenskapsakademien.
Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för bud
getåret 2009 avseende Verket för innovationssystem och Verket för
näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 18 de
cember 2008 beslutade regeringen om riktlinjer för budgetåret 2009
avseende RISE Research Institutes of Sweden Holding AB inom ut
giftsområde 24 Näringsliv.
Mom. 2 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv såvitt
avser delmoment a): Den 18 december 2008 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Verket för innovations
system inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment b): Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Verket för nä
ringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment c) – d): Den 11 december 2008 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sveriges
geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment e): Den 11 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Rymdstyrel
sen inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
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såvitt avser delmoment i): Den 11 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Institutet för
tillväxtpolitiska studier, Sveriges geologiska undersökning, Patent
besvärsrätten, Bolagsverket, Rymdstyrelsen och Konkurrensverket
samt anslagen 1:7 Turistfrämjande, 1:13 Bidrag till terminologisk
verksamhet, 1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien, 1:19
Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kana
len, 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag, 1:22 Avgifter till vissa in
ternationella organisationer och 1:24 Utvecklingsprogram för ökad
konkurrenskraft inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 18 decem
ber 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009
avseende Verket för innovationssystem och Verket för näringslivsut
veckling samt anslagen 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel
m.m. och 1:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2 i) såvitt avser an
slagen 1:25 Tillväxtverket, 1:26 Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser och 1:27 Avvecklingsanslag för Nutek,
ITPS och Glesbygdsverket.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

55. nr 100
Utgiftsområde 21 Energi
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 21, bet. 2008/09:NU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter såvitt avser delmoment a) – b): Den 11 december 2008
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende
Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi.
Mom. 6 om avgifter enligt naturgaslagen: Den 11 december 2008
beslutade regeringen förordning om vissa avgifter på naturgasområ
det (SFS 1330).
Mom. 7 om anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi såvitt av
ser delmoment a) – d): Den 18 december 2008 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens energimyndig
het inom utgiftsområde 21 Energi;
såvitt avser delmoment e) – f): Den 18 december 2008 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen
1:8 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler, 1:9 Stöd för
konvertering från direktverkande elvärme m.m., 1:10 Stöd för in
stallation av solvärme och 1:11 Stöd för installation av energieffek
tiva fönster m.m. i småhus inom utgiftsområde 21 Energi;
såvitt avser delmoment g): Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens en
ergimyndighet och Energimarknadsinspektionen samt anslagen 1:6
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket,
1:8 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler, 1:9 Stöd för
konvertering från direktverkande elvärme m.m., 1:10 Stöd för in
stallation av solvärme och 1:11 Stöd för installation av energieffek
tiva fönster m.m. i småhus inom utgiftsområde 21 Energi.
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56. nr 121
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2009
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 6, bet. 2008/09:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

Mom. 2 om budget för utgiftsområde 6 såvitt avser delmoment a)
och o): Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2009 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde
24 Näringsliv och utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisbe
redskap;
såvitt avser delmoment n): Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Post- och te
lestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgiftsom
råde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
57. nr 126
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för politiken för informationssamhället: Den 18
december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kom
munikationer.
Mom. 2 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer såvitt avser delmoment a): Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rikstrafiken
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment b) – c): Den 18 december 2008 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vägverket
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment d) – e): Den 18 december 2008 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Banverket
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment f): Den 18 december 2008 beslutade re
geringen om fastställande av låneram för Botniabanan AB för bud
getåret 2009;
såvitt avser delmoment g): Ärendet bereds;
såvitt avser delmoment h): Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Post- och te
lestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment i): Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget 2:3
Grundläggande betaltjänster inom utgiftsområde 22 Kommunikatio
ner;
såvitt avser delmoment j): Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vägverket,
Banverket, Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Rederinämnden,
Rikstrafiken, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Statens
institut för kommunikationsanalys och Post- och telestyrelsen samt
anslagen 1:13 Viss internationell verksamhet, 2:3 Grundläggande
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betaltjänster, 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. och
2:5 Samförläggning och kanalisation inom utgiftsområde 22 Kom
munikationer.
Mom. 3 om Statens järnvägar: Den 18 december 2008 utfärda
de regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens
järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 4 om Sjöfartsverket såvitt avser delmoment a) – c): Den 18
december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunika
tioner.
Mom. 5 om Luftfartsverket såvitt avser delmoment a) – c): Den
18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2008 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommu
nikationer.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2 g).

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

58. nr 139
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 19, bet. 2008/09:NU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för den regionala tillväxtpolitiken: Den 18 decem
ber 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009
avseende Verket för näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24
Näringsliv. Den 19 december 2008 utfärdade regeringen reglerings
brev för budgetåret 2009 avseende Glesbygdsverket och anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Den 19 december 2009 beslutade regeringen om villkor m.m. för
budgetåret 2009 för regionala självstyrelseorgan och samverkansor
gan inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 22
Kommunikationer.
Mom. 8 om anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
såvitt avser delmoment a): Den 19 december 2008 utfärdade reger
ingen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget 1:1 Re
gionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt;
såvitt avser delmoment b): Den 19 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget 1:4
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt;
såvitt avser delmoment c): Den 18 december 2008 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Verket för
näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 19
december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende Glesbygdsverket samt anslagen 1:1 Regionala till
växtåtgärder och 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perio
den 2007–2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
59. nr 140
Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar
Prop. 2008/09:57, bet. 2008/09:NU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Om vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar såvitt
avser delmoment a) – b): Den 22 januari 2009 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 2009:21 och 23).

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet

60. nr 144
Stärkta insatser för fordonsindustrin
Prop. 2008/09:95, bet. 2008/09:FiU19
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om staten som huvudman för bolag med verksamhet inom
fordonsklustret såvitt avser första och andra delssatsen: Den 19 de
cember 2008 bemyndigade regeringen statsrådet Maud Olofsson, el
ler den hon sätter i sitt ställe att för statens räkning teckna avtal om
förvärv av ett aktiebolag (lagerbolag) och att teckna aktier för staten
i en nyemission i bolaget om 3 miljarder kronor. Förvärvet genom
fördes den 19 december 2008. Nyemissionen ägde rum den 22 de
cember 2008. Den 29 december mottog bolaget 3 miljarder kronor i
kapitaltillskott.
Mom. 2 om höjd ram för utgiftsområde 24 Näringsliv samt höjt
anslag såvitt avser första och andra delssatsen: Den 19 december
2008 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budget
året 2008 avseende Verket för näringslivsutveckling inom utgifts
område 24 Näringsliv.
Mom. 3 om garantier och lån såvitt avser första och andra dels
satsen: Den 22 januari 2009 beslutade regeringen förordning om lån
till företag i fordonsindustrin (SFS 2009:19). Förordningen, som
trädde i kraft den 15 februari 2009, innebär att Riksgäldskontoret
kan bevilja undsättningslån till företag med verksamhet i Sverige
inom fordonsindustrin som har en omsättning överstigande 500
miljoner kronor. Riksgäldskontoret kan bevilja undsättningslån på
totalt upp till 5 miljarder kronor. Vidare beslutade regeringen den
29 januari 2009 att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att förhandla
med berörda parter om nödvändiga överenskommelser för att kunna
ställa ut statlig kreditgaranti om maximalt motsvarande 500 miljo
ner euro för lån i Europeiska Investeringsbanken upptagna av Volvo
Cars Corporation.
Mom. 4 om information till riksdagen*: Regeringen avser att
under våren återkomma till riksdagen med mer information om ut
formningen av de olika åtgärderna i propositionen.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 3 och mom. 4.
61. nr 145
Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
Prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om planeringsram för perioden 2010–2021 såvitt avser del
moment a) – b): Den 19 december 2008 beslutade regeringen om
uppdrag att genomföra åtgärdsplanering inför fastställandet av na
tionell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsys
temet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transport
infrastruktur. Ärendet bereds vidare.
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Mom. 4 om utveckling av transportsystemet såvitt avser delmo
ment a) – d): Den 19 december 2008 beslutade regeringen om upp
drag att genomföra åtgärdsplanering inför fastställandet av nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet
och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfra
struktur. Ärendet bereds vidare.
Mom. 10 om trafikeringsrätt: Ärendet bereds.
Mom. 36 om ny stamväg: Ärendet bereds.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 3 a) – b), mom. 4
a) – d), mom. 10 och mom. 36.

Skr. 2008/09:75
Näringsdepartementet
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Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Integrations- och jämställd-

Riksmötet 2001/02

hetsdepartementet

Riksdagens skrivelse
1.

nr 190
Demokrati för det nya seklet
Prop. 2001/02:80, bet. 2001/02:KU14
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 55), 2003/04:75 (p. Ju
33), 2004/05:75 (p. Ju 22), 2005/06:75 (p. Ju 12), 2006/07:75 (p. IJ
1), och 2007/08:75 (p. IJ 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 42 om folkinitiativ om folkomröstning*: Frågan behandlas i
departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (Ds 2004:4).
Promemorian har remissbehandlats. Sedan den 1 juli 2004 behand
las frågan om folkinitiativ inom ramen för Grundlagsutredningens
uppdrag (dir. 2004:96). I kommitténs uppdrag ingick att se över det
kommunala folkomröstningsinstitutet och frågan om folkinitiativ.
Kommittén redovisade sitt uppdrag den 17 december 2008. Reger
ingen avser att återkomma till riksdagen under 2009.

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
2.

nr 33
Frågor om kommunal demokrati
Bet. 2003/04:KU3
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Ju 86), 2004/05:75 (p. Ju
36), 2005/06:75 (p. Ju 23), 2006/07:75 (p. IJ 2) och 2007/08:75 (p.
IJ 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om folkomröstningsinitiativ: Frågan behandlas i depar
tementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (Ds 2004:4). Pro
memorian har remissbehandlats. Sedan den 1 juli 2004 har frågan
om folkinitiativ behandlats inom ramen för Grundlagsutredningens
uppdrag (dir. 2004:96). I kommitténs uppdrag ingick att se över det
kommunala folkomröstningsinstitutet och frågan om folkinitiativ.
Kommittén redovisade sitt uppdrag den 17 december 2008. Reger
ingen avser återkomma till riksdagen under 2009. Frågan behandlas
även i rskr. 2001/02:190, mom. 42 under p. IJ 1.
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Riksmötet 2004/05

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Integrations- och jämställd-

3.

hetsdepartementet

nr 154
Konsumentfrågor
Mot. 2004/05:L291, L331, L336, L337, L347, L360 och K459, bet.
2004/05:LU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Jo 10), 2006/07:75 (p. IJ
4) och 2007/08:75 (p. IJ 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om Resegarantisystemet*: Regeringen avvaktar det arbete
inom EU som inletts med översyn av paketresedirektivet. Ett arbets
dokument från kommissionen med frågor rörande paketresedirekti
vet har tillsänts medlemsstaterna för besvarande hösten 2007. Enligt
uppgift från kommissionen kan ett förslag till reviderat direktiv vän
tas tidigast 2010.

4.

nr 155
Konsumentfrågor
Mot. 2004/05:L291, L331, L336, L337, L347, L360 och K459, bet.
2004/05:LU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Jo 11), 2006/07:75 (p. IJ
5) och 2007/08:75 (p. IJ 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om Resegarantisystemet*: Regeringen avvaktar det arbete
inom EU som inletts med översyn av paketresedirektivet. Ett arbets
dokument från kommissionen med frågor rörande paketresedirekti
vet har tillsänts medlemsstaterna för besvarande hösten 2007. Enligt
uppgift från kommissionen kan ett förslag till reviderat direktiv vän
tas tidigast 2010.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
5.

nr 377
Konsumentpolitikens mål och inriktning
Prop. 2005/06:105, mot. 2005/06:L21–23, L310 och L319, bet.
2005/06:LU33
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. IJ 8) och 2007/08:75 (p.
IJ 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om Konsumenträtt inom offentlig verksamhet*: Inom Jus
titiedepartementet pågår en översyn av konsumenttjänstlagen. Syftet
är att analysera om och hur det civilrättsliga konsumentskyddet bör
stärkas. I översynen ingår även att analysera frågan om möjligheten
att utvidga produktsäkerhetslagens tillämpningsområde att även om
fatta tjänster som tillhandahålls i offentlig verksamhet. Remittering
av förslag planeras ske under våren 2009.
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Mom. 28 om Behörighetskrav för Konsumentombudsmannen*:
En översyn av Konsumentombudsmannens behörighet m.m. pågår.
Remittering av förslaget planeras ske under våren 2009.

Skr. 2008/09:75
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
6.

nr 100
Integrationsfrågor
Bet. 2006/07:AU6
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. IJ 7).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 c om insatser för nyanlända invandrare*: Regeringen har
i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, UO13) redovisat
vissa förändringar i det statliga åtagandet som rör introduktionen för
nyanlända. I budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, UO13)
har regeringen redovisat hur det statliga åtagandet rörande introduk
tionen av nyanlända har förändrats i samband med Integrationsver
kets avveckling. Också effekterna av förändringen har redovisats i
detta sammanhang så långt de har kunnat följas upp.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
7.

nr 58
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. IJ 9).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 17 om mål för den nationella ungdomspolitiken: Den 29 de
cember 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 vari beslutas att de föreslagna målen för den nationella ung
domspolitiken ska gälla. Regeringen har i budgetpropositionen för
budgetåret 2009 redovisat vilka huvudområden för analys och sam
ordning som ska gälla (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17).

8.

nr 167
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrela
terat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Skr. 2007/08:39, bet. 2007/08:JuSoU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 januari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

9.

nr 219
Ett starkare skydd mot diskriminering
Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 5 juni 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 567–577).

Skr. 2008/09:75
Integrations- och jämställd-

10. nr 222
Ny marknadsföringslag
Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21
Skrivelsen är slutbehandlad.

hetsdepartementet

Den 5 juni 2008 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen anta
git (SFS 486 och 488–512) samt beslutade ett tillkännagivande (SFS
487).
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
11. nr 83
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 a om finansiering av demokratiforskning: Den 18 december
2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avse
ende anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati.
Mom. 1 b om finansiering av stöd till politiska partier: Den 11
december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende anslaget 6:6 Stöd till politiska partier.
Mom. 1 c om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den
18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2009 avseende anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter.
12. nr 91
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagen för 2009 inom utgiftsområde 17: Den 18 de
cember 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2009 avseende sjuttonde utgiftsområdets anslag 12:1 Ungdomssty
relsen, 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverk
samhet, 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler, 13:3 Bidrag för
kvinnors organisering samt 13:5 Bidrag till riksdagspartiernas kvin
noorganisationer.
13. nr 115
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om anslag på utgiftsområde 13 budgetåret 2009:
a) Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2009 avseende Centrala studiestödsnämnden i vilket ang
es att myndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret avseende stu
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dielån och hemutrustningslån intill ett belopp om 159 700 000 000
kr, varav 1 200 000 000 kr avser hemutrustningslån.
b) Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2009 avseende anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgär
der. Regeringen bemyndigar Forskningsrådet för arbetsliv och so
cialvetenskap att bedriva forskning om kvinnors hälsa som innebär
utgifter på högst 39 500 000 kr under 2010.
c) Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2009 avseende trettonde utgiftsområdets anslag 1:1 Inte
grationsåtgärder, 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande,
1:3 Hemutrustningslån, 1:4 Från EU-budgeten finansierade insat
ser för integration av tredjelandsmedborgare, 2:1 Diskriminerings
ombudsmannen, 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
samt 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.

Skr. 2008/09:75
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

14. nr 118
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2009: Den 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2009 avseende utgiftsområdets anslag 3:1 Marknads
domstolen, 3:2 Konsumentverket, 3:3 Allmänna reklamationsnämn
den, 3:4 Fastighetsmäklarnämnden, 3:5 Åtgärder på konsumentom
rådet och 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter samt beslutade
i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen.
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Kulturdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Kulturdepartementet

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
1.

nr 196
Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål
Prop. 1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU7
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Ku 13), 2001/02:75 (p.
Ku 5), 2002/03:75 (p. Ku 4), 2003/04:75 (p. Ku 3), 2004/05:75 (p.
U 4), 2005/06:75 (p. U 2), 2006/07:75 (p. Ku 2) och 2007/08:75 (p.
Ku 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 17 om skyddet för kyrkstäder*: I september 2003 lämnade
Kulturbebyggelseutredningen delbetänkandet De norrländska kyrk
städerna (SOU 2003:81). Utredningen lämnade vidare i september
2004 sitt slutbetänkande, K-märkt (SOU 2004:94). Båda betänkan
dena har remissbehandlats och regeringens avsikt är att förslagen i
betänkandena ska hanteras gemensamt. Regeringen avser att åter
komma till riksdagen under 2009.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
2.

nr 209
Teater, dans och musik
Mot. 2000/01:Kr250, 2000/01:Kr251, 2000/01:Kr345 yrkande
22, 2001/02:Kr321 och 2001/02:Kr350 yrkandena 5 och 6, bet.
2001/02:KrU16
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ku 10), 2003/04:75 (p.
Ku 7), 2004/05:75 (p. U 9), 2005/06:75 (p. U 7), 2006/07:75 (p. Ku
3) och 2007/08:75 (p. Ku 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 16 om Orkesteröversyn*: Den 2 september 2004 gav re
geringen en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av de
professionella orkestrarnas situation i landet (dir. 2004:116). I april
2006 lämnade Orkesterutredningen betänkandet Den professio
nella orkesterverksamheten i Sverige (SOU 2006:34). Betänkandet
har remissbehandlats. Utredningens förslag och remissinstansernas
synpunkter har övervägts av Kulturutredningen (dir. 2007:99). Ut
redningen lämnade i februari 2009 betänkandet Grundanalys, för
nyelseprogram och kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16). Be
tänkandet remissbehandlas för närvarande och regeringen avser att
återkomma till riksdagen under hösten 2009.
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Riksmötet 2002/03

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Kulturdepartementet

3.

nr 57
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2002/03:1 utgiftsområde 17, bet. 2002/03:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ku 17), 2003/04:75 (p.
Ku 9), 2004/05:75 (p. U 11), 2005/06:75 (p. U 9), 2006/07:75 (p.
Ku 4) och 2007/08:75 (p. Ku 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 26 om utvärdering av samtliga stödformer inom anslaget Litteraturstöd*: Statens kulturråd har genomfört flera utvärderingar
av de statliga stöden på litteraturområdet. Regeringen har i budget
propositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utgiftsområde 17, s. 23)
meddelat att en översyn av de litteraturpolitiska insatserna kommer
att göras. Frågan har hanterats av Kulturutredningen. Utredningen
lämnade i februari 2009 betänkandet Grundanalys, förnyelsepro
gram och kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16). Betänkandet
remissbehandlas för närvarande och regeringen avser att återkomma
till riksdagen under hösten 2009.

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
4.

nr 202
Teater, dans och musik
Bet. 2003/04:KrU7
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. U 19), 2005/06:75 (p. U
14), 2006/07:75 (p. Ku 6) och 2007/08:75 (p. Ku 5).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 (reservation 3) om översyn av relationen mellan verksamhets- och projektbidrag*: Statens kulturråd lämnade i augusti 2006
en slutrapport om villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till fria
teater- och dansgrupper. Regeringen har i budgetpropositionen för
2007 (prop. 2006/07:1, utgiftsområde 17) gjort bedömningen att de
fria grupperna bör kunna söka bidrag till tonsättarsamverkan från
det under utgiftsområde 17 uppförda anslaget 28:6 Bidrag till regio
nal musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner. Vidare förstärktes anslaget 28:7 Bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål med 10 miljoner kronor fr.o.m.
2007. Ett bemyndigande infördes på anslaget 28:7 Bidrag till vissa
teater-, dans- och musikändamål (prop. 2007/08:99, utgiftsområde
17, s. 40). Dessutom förstärktes anslaget 2.3 Bidrag till vissa tea
ter-, dans- och musikändamål med 9,3 miljoner kronor fr.o.m. 2009
(prop. 2008/09:1, utgiftsområde 17).
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Riksmötet 2004/05

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Kulturdepartementet

5.

nr 196
Riksrevisionens granskning av stödet till idrottsrörelsen och folk
bildningen
Framst. 2004/05:RRS7, bet. 2004/05:KrU6
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 48), 2006/07:75 (p. Ku
9) och 2007/08:75 (p. Ku 6).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Förbättrad återrapportering till riksdagen*: Regeringen har i pro
positionen Statens stöd till idrotten (prop. 2008/09:126) redovisat
vilka åtgärder som kommer att vidtas för att förbättra utvärdering,
uppföljning och återrapportering av statens stöd till idrotten.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
6.

nr 206
Konstnärsfrågor
Bet. 2005/06:KrU10
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ku 11) och 2007/08:75
(p. Ku 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om individuell visningsersättning och förhandlingsrätt*:
Frågan om förutsättningarna för att ge bild- och formkonstnärerna
förhandlingsrätt rörande den individuella visningsersättningen kom
mer att hanteras i samband med regeringens behandling av Kultur
utredningens förslag (dir. 2007:99). Utredningen lämnade i februari
2009 betänkandet Grundanalys, förnyelseprogram och kulturpoliti
kens arkitektur (SOU 2009:16). Betänkandet remissbehandlas för
närvarande och regeringen avser att återkomma till riksdagen under
hösten 2009.

7.

nr 367
Nya villkor för driftsstödet till dagstidningar
Prop. 2005/06:201, bet. 2005/06:KU40
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ku 14) och 2007/08:75
(p. Ku 9).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om driftsstödet till storstadstidningar*, mom. 3 om eget redaktionellt material* samt mom. 4 om godkännande av regeringens
förslag i övrigt: Den 11 december 2008 beslutade regeringen för
ordning om ändring i presstödsförordningen (1990:524, SFS 1341).
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Riksmötet 2007/08

Skr. 2008/09:75

Riksdagens skrivelse

Kulturdepartementet

8.

nr 59
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2007/08:1 utgiftsområde 17, bet. 2007/08:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Ku 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om pris- och löneomräkning inom kultursektorn*: Frågan
bereds. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under 2009.

9.

nr 141
Tryck- och yttrandefrihet
Bet. 2007/08:KU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om utvärdering av Granskningsnämnden för radio och TV:s
verksamhet*: Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 (prop.
2008/09:1, utgiftsområde 17) angett att den har för avsikt att göra en
översyn under 2009.
Mom. 10 om översyn av mediekoncentrationen i Sverige: Reger
ingen har i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utgifts
område 17) angett att den har för avsikt att inleda arbetet med en
sådan översyn under hösten 2008. Ett sådant arbete har också på
börjats.

10. nr 185
Tillstånd att sända lokalradio
Bet. 2007/08:KU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om tillstånd att sända lokalradio. Den 22 maj 2008 utfär
dade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 418 och 419).
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
11. nr 56
Tilläggsbudget 2 för 2008
Bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag. Den 27 november 2008 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens kulturråd, Fo
rum för levande historia, Riksarkivet och landsarkiven samt Statens
biografbyrå.
12. nr 84
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Bet. 2008/09:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1c om anslag för 2009 till Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, Radio- och TV-verket samt Granskningsnämnden
för radio och TV: Den 11 december 2008 utfärdade regeringen reg
leringsbrev för Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, Radiooch TV-verket samt Granskningsnämnden för radio och TV.

Skr. 2008/09:75
Kulturdepartementet

13. nr 92
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2008/09:1 utgiftsområde 17, bet. 2008/09:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om pensionsvillkoren inom scenkonsten*: Frågan bereds.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen.
Mom. 3 om anslagen för 2009 inom utgiftsområde 17: Den 11
och 18 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för an
slagen.
Mom. 4 om ändring i lagen om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst: Den 4 december 2008 utfärdade regeringen
den lag som riksdagen antagit (SFS 1255).
Mom. 5 om medelsberäkning för 2009 för den avgiftsfinansierade verksamheten som bedrivs av SVT, SR och UR: Den 11 december
2008 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges Television
AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Mom. 6 om Granskningsnämnden för radio och TV:s medelstilldelning för 2009: Den 11 december 2008 utfärdade regeringen reg
leringsbrev för Granskningsnämnden för radio och TV.
Mom. 7 om överföring av medel till distributionskontot från
rundradiokontot: Den 11 december 2008 beslutade regeringen an
slagsvillkor för Sveriges Television AB och Sveriges Utbildnings
radio AB.
Mom. 8 om bemyndigande om överföring av medel från distributionskontot till SVT och UR: Den 11 december 2008 beslutade
regeringen anslagsvillkor för Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB.
Mom. 9 om bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret: Den 11
december 2008 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges Te
levision AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Mom. 10 om upphävande av anslagsvillkor för SVT:s teckenspråksprogram: Den 11 december 2008 beslutade regeringen an
slagsvillkor för Sveriges Television AB.
Mom. 12 om bemyndigande att besluta om bidrag till vissa teater-, dans-, och musikändamål: Den 18 december 2008 utfärdade
regeringen regleringsbrev för anslaget till Statens kulturråd.
Mom. 13 om beställningsbemyndigande för talböcker och punktskriftsböcker: Den 11 december 2008 utfärdade regeringen regle
ringsbrev för anslaget till Talboks- och punktskriftsbiblioteket.
Mom. 14 om beställningsbemyndigande för inköp av konstverk:
Den 11 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev för Sta
tens konstråd.
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Mom. 15 om bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer: Den 11 december 2008 utfärdade regeringen
regleringsbrev för Statens konstråd.
Mom. 16 om bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård: Den 11 december 2008 utfärdade regeringen regleringsbrev
för anslaget till Riksantikvarieämbetet.
Mom. 18 om förtydligat uppdrag för Forum för levande historia:
Den 18 december 2008 beslutade regeringen förordning om ändring
i förordningen (2007:1197) med instruktion för Forum för levande
historia (SFS 1400).
Mom. 19 om mål för medieområdet: Mot bakgrund av att politik
områdesnivån upphört har regeringens styrning av myndigheterna
inom medieområdet setts över. Regeringen har utfärdat nya regle
ringsbrev för myndigheterna och under våren 2009 kommer deras
instruktioner att ses över.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 och mom. 19.

Skr. 2008/09:75
Kulturdepartementet

14. nr 132
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Bet. 2008/09:UbU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om vissa lagändringar till följd av att Statens ljud- och
bildarkiv upphör som myndighet, b): Den 18 december 2008 utfär
dade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1417).
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Arbetsmarknadsdepartementet

Skr. 2008/09:75

Äldre riksmöten

Arbetsmarknads-

Riksmötet 1999/2000

departementet

Riksdagens skrivelse
1.

nr 83
Utgiftsområdena 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och 14
Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 13 och 14, bet. 1999/2000:AU1
Tidigare redovisad, se skr. 1999/2000:75 (p. N 50), 2000/01:75 (p.
N 22), 2001/02:75 (p. N 16), 2002/03:75 (p. N 1), 2003/04:75 (p. N
8), 2004/05:75 (p. N 6), 2005/06:75 (p. N 6), 2006/07:75 (p. S 4)
och 2007/08:75 (p. A 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 37 om anslag på utgiftsområde 14 för 2000 såvitt avser del
moment j)*: Den 1 december 2005 beslutade regeringen tilläggsdi
rektiv till Utredningen om översyn av vissa delar av arbetsgivarens
rehabiliteringsansvar (S 2005:05) (dir. 2005:127). Utredningen läm
nade betänkandet Fokus på åtgärder – En plan för effektiv rehabi
litering i arbetslivet (SOU 2006:107) den 6 december 2006. Vissa
delar av utredningens förslag har beretts i Regeringskansliet och
promemorian Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning har remiss
behandlats. Regeringen har i 2008 års budgetproposition övervägt
frågan om det i vissa situationer är befogat att bevilja lönebidrag i
en pågående anställning och kommit fram till att så inte är fallet.
Riksdagen har ställt sig bakom regeringens bedömning.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
2.

nr 181
Arbetslöshetsförsäkringen
Motioner från allmänna motionstiden,
bet. 2004/05:AU4
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 37), 2006/07 (p. A 5)
och 2007/08:75.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om A-kassa vid förtroendeuppdrag*: Inspektionen för ar
betslöshetsförsäkringen har i regleringsbrevet för 2009 fått i uppdrag
att redogöra för hur dagens regler gällande arbetslöshetsersättning i
samband med förtroendeuppdrag tillämpas och för vilka förtroende
uppdrag som omfattas av den praxis som gäller för området. I upp
draget ingår även att analysera om dagens regelverk är ändamåls
enligt och att vid behov föreslå nya regler. Uppdraget ska redovisas
senast den 30 oktober 2009. Momentet är inte slutbehandlat.
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3.

nr 225
Arbetsrätt
Skr. 2004/05:66, bet. 2004/05:AU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 40), 2006/07:75 (p. A
6) och 2007/08:75 (p. A 3).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2008/09:75
Arbetsmarknadsdepartementet

Mom. 9 om kringgående av lagen om anställningsskydd*: I propo
sition 2008/09:6, Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd
av särskilda regler om sjukersättning, m.m., behandlade regeringen
frågan om kringgående av lagen om anställningsskydd. Regeringen
gjorde bedömningen att någon lagändring med anledning av riks
dagens tillkännagivande om kringgående av turordningsreglerna i
lagen om anställningsskydd inte bör göras och att frågan för närva
rande inte heller bör utredas vidare. Riksdagen har ställt sig bakom
regeringens bedömning.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
4.

nr 109
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13 och 14, bet. 2005/06:AU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 60), 2006/07:75 (p. A
7) och 2008/08:75 (p. A 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 16 om lönebidrag efter 65 år*: Åtgärder för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga inom arbets
marknadspolitiken har varit föremål för översyn. Regeringen har i
2009 års budgetproposition slutligt behandlat frågan och redovisat
att någon utvidgning av rätten till lönebidrag för närvarande inte bör
ske. Riksdagen har ställt sig bakom regeringens bedömning.

5.

nr 174
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden,
bet. 2005/06:AU3.
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. A 10) och skr. 2007/08:75
(p. A 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om ILO:s konvention nr 94*: Upphandlingsutredningen
2004 har haft i uppdrag att utreda om ILO:s konvention nr 94 är
förenlig med de nya upphandlingsdirektiven (2004/17/EG och
2004/18/EG). Utredningen, som sett det som motiverat att belysa
även andra frågor som aktualiseras i sammanhanget, anför i slutbe
tänkandet Nya upphandlingsregler 2 (SOU 2006:28) att det i dags
läget får anses osäkert om en tillämpning av de krav konventionen
ställer är förenliga med upphandlingsdirektiven och andra gemen
skapsrättsliga regler. Enligt utredningen är det en annan sak om en
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ratifikation ändå kan vara lämplig. EG-domstolen har i dom den 18
december 2007 i mål C-341/05 Laval funnit att krav på anslutning
till svenskt kollektivavtal med det innehåll som Byggnadsarbetare
förbundets avtal hade i målet inte får ställas mot en tjänsteutövare
från en annan medlemsstat. Detta torde gälla även inom ramen för
ett upphandlingsförfarande. EG-domstolen kom till en liknande
slutsats i sin dom den 3 april 2008 i mål C-346/06, Rüffert. Med
anledning av Lavaldomen tillsatte regeringen en utredning, Laval
utredningen A 2008:01. Utredningen presenterade sitt betänkande
Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen, SOU 2008:123,
den 12 december 2008. Betänkandet har skickats på remiss och re
misstiden går ut den 18 mars 2009. Mot den bakgrunden fortsätter
beredningen inom Regeringskansliet. Regeringen avser att behandla
frågan om ILO:s konvention nr 94 i en proposition som planeras att
överlämnas till riksdagen i slutet av 2009.

Skr. 2008/09:75
Arbetsmarknadsdepartementet

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
6.

nr 179
ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, m.m.
Prop. 2007/08:69, bet. 2007/08:AU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 juni 2008 beslutade regeringen att ratificera ILO:s konven
tion (nr 187) om ett ramverk för att främja arbetsmiljö. Ratifika
tionsinstrumentet mottogs och registrerades av Internationella ar
betsbyrån den 10 juli 2008. Konventionen träder i kraft den 10 juli
2009.

7.

nr 180
Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m.
Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om nya regler i arbetsmiljölagen m.m.: Den 22 maj 2008
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 295 och 296).

8.

nr 195
Ny instansordning för Arbetsmiljöärenden
Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ny instansordning i arbetsmiljöärenden: Den 22 maj
2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 295 och
297–300).

9.

nr 196
Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.
Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 2 om arbetsdomstolens sammansättning vid tillståndsprövning och 8 om antagande av lagförslag i övrigt: Den 22 maj 2008
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 301–303).

Skr. 2008/09:75
Arbetsmarknadsdepartementet

10. nr 214
En effektivare arbetslöshetsförsäkring
Prop. 2007/08:118, bet. 2007/08:AU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om antagande av lagförslag och avslag på motionen: Den
29 maj 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
410–412).
11. nr 240
Nya regler om rätt till ledighet från anställning
Prop. 2007/08:149, bet. 2007/08:AU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ledighet med vårdnadsbidrag och 2 om ledighet för att
på grund av sjukdom prova annat arbete: Den 12 juni 2008 utfär
dade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 563–565).
Riksmötet 2008/09
Riksdagens skrivelse
12. nr 25
Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler
om sjukersättning, m.m.
Prop. 2008/09:6, bet. 2008/09:AU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 november 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 933 och 940).
13. nr 26
Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv
Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om uppdragstagares ansvar och 2 om antagande av lagförslagen i övrigt: Den 20 november 2008 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 934, 935, 938, 939 och 941).
14. nr 27
Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.
Prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 januari 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 11).
15. nr 43
Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister
Prop. 2008/09:4, bet. 2008/09:AU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister: Den 20 november 2008 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 932).

Skr. 2008/09:75
Arbetsmarknadsdepartementet

16. nr 57
Utgiftsområde 14 Arbetsliv
Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag: Den 4 december 2008 beslutade regeringen ändring av regle
ringsbrev avseende Arbetsdomstolen samt Avvecklingsmyndigheten
för Arbetslivsinstitutet och anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsliv.
17. nr 135
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Prop. 2008/09:1, utg.omr. 14, bet. 2008/09:AU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om upphävande av mål på politikområdet Arbetsmarknadspolitik: Den 18 december 2008 beslutade regeringen regleringsbrev
för samtliga myndigheter som tillhört politikområdet.
Mom. 27 om ändring i lagen om kreditering på skattekonto av
stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb: Den 18 december 2008
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1432).
Mom. 30 om upphävande av mål på politikområdet Arbetslivspolitik: Den 18 december 2008 beslutade regeringen regleringsbrev
för samtliga myndigheter som tillhört politikområdet.
Mom. 34 om anslag inom utgiftsområde 14 för 2009 såvitt avser
delmoment a): Den 18 december 2008 beslutade regeringen om änd
ring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (SFS 1433).
såvitt avser delmoment b), c) och delvis g): Den 18 december
2008 beslutade regeringen regleringsbrev avseende Arbetsförmed
lingen och anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och ar
betsliv.
såvitt avser delmoment d) och delvis g): Den 18 december 2008
beslutade regeringen regleringsbrev avseende Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige.
såvitt avser delmoment e) och delvis g): Den 18 december 2008
beslutade regeringen regleringsbrev avseende Institutet för arbets
marknadspolitisk utvärdering.
såvitt avser delmoment f) och delvis g): Den 18 december 2008
beslutade regeringen regleringsbrev avseende Arbetsmiljöverket.
såvitt avser slutligt delmoment g): Den 18 december 2008 beslu
tade regeringen regleringsbrev för Inspektionen för arbetslöshets
försäkringen, Arbetsdomstolen, Statens nämnd för arbetstagares
uppfinningar och Medlingsinstitutet samt anslagen 1:4 Lönebidrag
och Samhall m.m., 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordka
lotten, 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning och 2:4 Internationella
arbetsorganisationen (ILO) inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv.
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280

M4
Ju 16
N 18
S 12
A4
S 13
Ju 17
N 19
S 14
S 15
S 16
Fi 4
Fi 5
S 17
Ju 18
Ju 19
A5
Fi 6
Fi 7
U9
Ju 20
Ju 21
Ju 22
Ku 6
N 20
N 21
S 18
Fi 8
U 10
U 11
N 22
Ju 23

MJU3
SfU4
TU1
SfU1
AU1
SoU1
JuU1
TU6
SoU5
SoU6
SoU10
KU15
KU15
SfU7
SfU12
JuU11
AU3
AU3
SkU16
UbU8
LU18
SfU8
JuU22
KrU10
TU13
TU12
SoU17
KU27
UbU13
UbU14
TU14
SfU14

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

158

Rskr. nr

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

283
284
285
302
308
309
313
346
361
367
377
389
392

Fi 9
Ju 24
Ju 25
S 19
N 23
Ju 26
U 12
N 24
N 25
Ku 7
IJ 5
M5
M6

KU26
LU32
SfU10
SoU25
TU5
LU27
UbU22
NU18
NU17
KU40
LU33
MJU14
MJU29

X
X

2006/07
9
28
31
45
62
84
85
100
114
115
118
121
195
205
208
215
217
222
226

Fi 10
Jo 4
Fö 2
UD 2
N 26
Fi 11
Fi 12
IJ 6
Fi 13
Fi 14
S 20
UD 3
Ju 27
N 27
Fö 3
SB 1
N 28
Fi 15
Fö 4

FiU1
MJU3
FöU1
KU1
NU1
FiU4
FiU5
AU6
SkU10
SkU11
SoU8
UU7
NU13
TU16
FöU10
KUU1
NU16
FiU21
FöU10

2007/08
24
30
47
55
58
59
65

N 29
Fi 16
Fö 5
Fi 17
IJ 7
Ku 8
UD 4

FiU11
FiU1
FöU1
KrU1
KrU1
KrU1
UU2

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

159

Rskr. nr

85
93
94
95
98
110
118
119
124
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
140
141
143
144
145
146
147
148
149
154
155
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

N 30
Jo 5
Jo 6
M7
N 31
Fö 6
Fi 18
Fi 19
SB 2
SB 3
SB 4
Ju 28
Ju 29
Ju 30
U 13
Ju 31
S 21
Fi 20
Fi 21
Fi 22
Ju 32
N 32
Ku 9
Fi 23
M8
S 22
Ju 33
Ju 34
Ju 35
N 33
Fi 24
Fi 25
Fi 26
S 23
U 14
Ju 36
U 15
M9
Fi 27
Fi 28
Fi 29
Fi 30
IJ 8

TU1
MJU2
MJU1
MJU1
NU1
FöU4
FiU4
FiU5
KU6
KU10
NU5
JuU4
JuU6
JuU11
UbU4
JuU7
SoU8
FiU12
FiU15
FiU16
CU17
NU6
KU15
SfU4
TU4
SoU9
JuU5
JuU10
CU16
NU7
SkU23
SkU24
FiU13
SoU13
UbU12
KU19
UbU13
FöU10
SkU26
SkU28
SkU30
SfU7
JuSoU1

X

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

160

Rskr. nr

168
169
170
171
172
174
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
195
196
197
199
200
201
202
203
204
205
206
207
209
212
213
214
215
216
217

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Fi 31
Fi 32
Ju 37
Ju 38
UD 5
UD 6
SB 5
S 24
S 25
A6
A7
M 10
S 26
U 16
N 34
Ku 10
Fi 33
Fi 34
Ju 39
Ju 40
UD 7
N 35
Fö7
Fö 8
A8
A9
Ju 41
Ju 42
S 27
S 28
S 29
Ju 43
Ju 44
Jo 7
Ju 45
S 30
S 31
U 17
N 36
A 10
N 37
N 38
Ju 46

FiU29
FiU30
JuU17
JuU19
UU6
UU8
UU10
SoU12
SoU15
AU4
AU5
MJU19
SoU17
UbU14
NU11
KU22
FiU26
SkU29
JuU26
JuU30
UU7
TU9
FöU11
FöU12
AU8
AU9
JuU20
SfU8
SfU9
SfU10
SfU11
JuU18
JuU25
MJU16
SoU16
SoU16
SoU19
UbU16
NU12
AU6
TU15
TU16
JuU21

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

161

Rskr. nr

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
232
233
234
236
237
238
239
240
242
243
244
245
246
247
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
261
262
263
265
266

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Ju 47
IJ 9
Ju 48
Ju 49
IJ 10
M 11
N 39
S 32
S 33
S 34
N 40
M 12
S 35
UD 8
N 41
Jo 8
UD 9
N 42
Fi 35
Fi 36
A 11
SB 6
SB 7
Jo 9
Fi 37
Fi 38
Fi 39
Ju 50
Ju 51
Ju 52
UD 10
N 43
N 44
S 36
S 37
UD 11
UD 12
Fi 40
Fi 41
Fi 42
Fi 43
Fi 44
Fö 9

CU22
AU7
JuU22
JuU23
CU21
CU23
CU25
SfU12
SoU11
SoU18
TU13
MJU8
SoU14
UU4
TU14
MJU17
UU9
NU14
SkU27
SkU31
AU10
KU20
KU21
MJU18
FiU19
FiU22
FiU24
JuU24
JuU27
JuU31
UU5
NU13
NU15
SoU20
SoU21
UFöU4
UFöU5
FiU20
SkU32
FiU21
FiU25
KU24
FöU15

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

162

Rskr. nr

2008/09
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Ju 53
Ju 54
Ju 55
Fi 45
Fi 46
Ju 56
Ju 57
M 13
M 14
N 45
N 46
UD 13
Fi 47
Fi 48
Fi 49
Ju 58
UD 19
UD 20
S 38
UD 16
S 39
N 47
A 12
A 13
A 14
Fi 50
Fi 51
Fi 52
Ju 59
Ju 60
Ju 61
Ju 62
Ju 63
Ju 64
Ju 65
S 40
S 41
Ju 66
Ju 67
N 48
A15
Jo 10

JuU2
CU3
CU4
SkU2
SkU3
JuU3
CU2
MJU3
MJU4
NU5
NU7
UU3
FiU8
FiU14
FiU16
JuU8
UU4
UU5
SoU2
NU6
SfU4
TU5
AU3
AU4
AU5
KU2
FiU7
FiU15
JuU9
JuU10
JuU11
CU5
CU6
CU7
SfU3
SoU3
SoU11
JuU5
JuU7
NU8
AU6
MJU5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X

163

Rskr. nr

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
87
88
89
90
91

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Jo 11
Fi 53
N 49
SB 8
Ju 68
UD 17
Fö 10
S 42
Fi 54
Jo 12
N 50
Ku 11
A 16
Fi 55
S 43
S 44
Ju 69
SB 9
Fi 56
Fi 57
Fi 58
Fi 59
Fi 60
Fi 61
Fi 62
Fi 63
Ju 70
UD 18
Ju 71
N 51
N 52
Ju 72
SB 10
Ju 73
Fi 64
Jo 13
IJ 11
Ku 12
Fi 65
Fi 66
U 18
M 15
IJ 12

MJU6
FiU1
FiU17
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU6
SoU5
SoU4
JuU6
UU8
SkU4
SkU5
SkU6
SkU7
Sku8
SkU9
SkU10
SkU16
CU8
UU9
KU4
TU4
TU6
SfU2
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
SkU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1

X

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

164

Rskr. nr

92
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
125
126
127
129
130
131
132
134
135
137
138
139
140

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Ku 13
N 53
Fi 67
S 45
Ju 74
UD 19
N 54
N 55
U 19
M 16
Jo 14
Jo 15
Fö 11
Fi 68
Fi 69
Fi 70
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Fi 74
Fi 75
IJ 13
Fi 76
M 17
IJ 14
Fö 12
M 18
N 56
UD 20
UD 21
UD 22
N 57
S 46
Ju 75
Ju 76
U 20
Ku 14
Fi 77
A 17
Ju 77
S 47
N 58
N 59

KrU1
TU3
SfU5
SfU6
CU9
NU1
NU1
NU3
UbU2
MJU1
MJU2
MJU7
FöU4
SkU11
SkU12
SkU13
SkU14
SkU15
SkU17
SkU18
SkU19
AU1
CU1
CU1
CU1
FöU1
FöU1
FöU1
UU1
UU2
NU12
TU1
SoU1
JuU1
UbU1
UbU1
UbU1
AU2
AU2
SfU7
SfU1
NU2
NU10

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

165

Rskr. nr

141
142
144
145
146
147
150
151
152
153
154

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

SB 11
Fi 78
N 60
N 61
UD 23
Fi 79
Fi 80
Fi 81
Fi 82
UD 24
Fi 83

FiU13
FiU13
FiU19
TU2
UFöU1
FiU2
FiU3
FiU4
FiU5
UFöU2
FiU10

X
X

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X

166

Utskottsindelat register
Rskr. nr.

Bet. nr

Skr. 2008/09:75
Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

Register

inte slutbehandlad (X)

Konstitutionsutskottet
1999/2000
134

KU14

Ju 2

X

2000/01
149

KU11

Ju 4

X

2001/02
190
212
233

KU14
KU29
KU21

IJ 1
Ju 7
Ju 8

X

2003/04
33
34
173

KU3
KU3
KU11

IJ 2
Fi 3
Ju 9

X
X
X

2004/05
153

KU14

Ju 10

X

2005/06
152
153
227
283
367

KU15
KU15
KU27
KU26
KU40

Fi 4
Fi 5
Fi 8
Fi 9
Ku 7

2006/07
45

KU1

UD 2

2007/08
124
126
141
160
185
242
243
265

KU6
KU10
KU15
KU19
KU22
KU20
KU21
KU24

SB 2
SB 3
Ku 9
Ju 36
Ku 10
SB 6
SB 7
Fi 44

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

167

Rskr. nr.

2008/09
28
75
79
80
81
82
83
84

Bet. nr

KU2
KU4
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1

Redovisas
under p.

Fi 50
Ju 71
SB 10
Ju 73
Fi 64
Jo 13
IJ 11
Ku 12

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X

Finansutskottet
2000/01
184

FiU21

Ju 5

2006/07
9
84
85
222

FiU1
FiU4
FiU5
FiU21

Fi 10
Fi 11
Fi 12
Fi 15

2007/08
24
30
118
119
135
136
137
157
168
169
186
245
246
247
259
262
263

FiU11
FiU1
FiU4
FiU5
FiU12
FiU15
FiU16
FiU13
FiU29
FiU30
FiU26
FiU19
FiU22
FiU24
FiU20
FiU21
FiU25

N 29
Fi 16
Fi 18
Fi 19
Fi 20
Fi 21
Fi 22
Fi 26
Fi 31
Fi 32
Fi 33
Fi 37
Fi 38
Fi 39
Fi 40
Fi 42
Fi 43

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

168

Rskr. nr.

2008/09
14
16
17
29
30
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
141
142
144
147
150
151
152
154

Bet. nr

FiU8
FiU14
FiU16
FiU7
FiU15
FiU1
FiU17
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU6
FiU13
FiU13
FiU19
FiU2
FiU3
FiU4
FiU5
FiU10

Redovisas
under p.

Fi 47
Fi 48
Fi 49
Fi 51
Fi 52
Fi 53
N 49
SB 8
Ju 68
UD 17
Fö 10
S 42
Fi 54
Jo 12
N 50
Ku 11
A 16
Fi 55
SB 11
Fi 78
N 60
Fi 79
Fi 80
Fi 81
Fi 82
Fi 83

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Skatteutskottet
2000/01
70

SkU6

Fi 1

X

2001/02
201

SkU20

Fi 2

X

2005/06
177

SkU16

Fi 7

X

169

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

2006/07
114
115

SkU10
SkU11

Fi 13
Fi 14

2007/08
154
155
163
164
165
187
238
239
261

SkU23
SkU24
SkU26
SkU28
SkU30
SkU29
SkU27
SkU31
SkU32

Fi 24
Fi 25
Fi 27
Fi 28
Fi 29
Fi 34
Fi 35
Fi 36
Fi 41

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2008/09
4
5
65
66
67
68
69
70
71
72
87
107
108
109
110
111
112
113
114

SkU2
SkU3
SkU4
SkU5
SkU6
SkU7
SkU8
SkU9
SkU10
SkU16
SkU1
SkU11
SkU12
SkU13
SkU14
SkU15
SkU17
SkU18
SkU19

Fi 45
Fi 46
Fi 56
Fi 57
Fi 58
Fi 59
Fi 60
Fi 61
Fi 62
Fi 63
Fi 65
Fi 68
Fi 69
Fi 70
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Fi 74
Fi 75

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X

Justitieutskottet
2004/05
308

JuU19

Ju 15

X
170

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

2005/06
119
168
199

JuU1
JuU11
JuU22

Ju 17
Ju 19
Ju 22

X
X

2007/08
128
129
131
133
146
147
170
171
188
189
197
203
204
217
220
221
249
250
251

JuU4
JuU6
JuU11
JuU7
JuU5
JuU10
JuU17
JuU19
JuU26
JuU30
JuU20
JuU18
JuU25
JuU21
JuU22
JuU23
JuU24
JuU27
JuU31

Ju 28
Ju 29
Ju 30
Ju 31
Ju 33
Ju 34
Ju 37
Ju 38
Ju 39
Ju 40
Ju 41
Ju 43
Ju 44
Ju 46
Ju 48
Ju 49
Ju 50
Ju 51
Ju 52

X
X
X
X
X

2008/09
1
6
18
31
32
33
40
41
63
129

JuU2
JuU3
JuU8
JuU9
JuU10
JuU11
JuU5
JuU7
JuU6
JuU1

Ju 53
Ju 56
Ju 58
Ju 59
Ju 60
Ju 61
Ju 66
Ju 67
Ju 69
Ju 75

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

171

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

Lagutskottet
1998/99
185

LU18

Ju 1

X

2000/01
140

LU11

Ju 3

X

2004/05
154
155
179
180
210
247

LU8
LU8
LU12
LU13
LU19
LU27

IJ 3
IJ 4
Ju 11
Ju 12
Ju 13
Ju 14

X
X
X
X

2005/06
188
284
309
377

LU18
LU32
LU27
LU33

Ju 20
Ju 24
Ju 26
IJ 5

X
X

X
X

X
X

Utrikesutskottet
2003/04
112

UU3

UD 1

X

2006/07
121

UU7

UD 3

X

2007/08
65
172
174
176
190
232
236
252

UU2
UU6
UU8
UU10
UU7
UU4
UU9
UU5

UD 4
UD 5
UD 6
SB 5
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10

X
X
X
X
X
X
X
X

172

Rskr. nr.

2008/09
12
19
20
64
74
122
123

Bet. nr

UU3
UU4
UU5
UU8
UU9
UU1
UU2

Redovisas
under p.

UD 13
UD 14
UD 15
SB 9
UD 18
UD 20
UD 21

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X

Försvarsutskottet
2004/05
143
214

FöU5
FöU8

Fö 1
M3

X
X

2006/07
31
208
226

FöU1
FöU10
FöU10

Fö 2
Fö 3
Fö 4

X

2007/08
47
110
162
192
193
266

FöU1
FöU4
FöU10
FöU11
FöU12
FöU15

Fö 5
Fö 6
M9
Fö 7
Fö 8
Fö 9

2008/09
106
119
120
121

FöU4
FöU1
FöU1
FöU1

Fö 11
Fö 12
M 18
N 56

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Socialförsäkringsutskottet
2003/04
102

SfU1

S7

X

2005/06
71
90

SfU4
SfU1

Ju 16
S 12

X
X

173

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

164
166
190
280
285

SfU7
SfU12
SfU8
SfU14
SfU10

S 17
Ju 18
Ju 21
Ju 23
Ju 25

2007/08
143
166
199
200
201
202
225

SfU4
SfU7
SfU8
SfU9
SfU10
SfU11
SfU12

Fi 23
Fi 30
Ju 42
S 27
S 28
S 29
S 32

X
X
X
X
X
X
X

2008/09
23
37
78
95
96
137
138

SfU4
SfU3
SfU2
SfU5
SfU6
SfU7
SfU1

S 39
Ju 65
Ju 72
Fi 67
S 45
Ju 77
S 47

X
X
X
X
X
X
X

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X

Socialutskottet
1997/98
3
289

SoU2
SoU25

S2
S3

X
X

2001/02
144

SoU5

S4

X

2002/03
81
171

SoU1
SoU13

S5
S6

X
X

2004/05
166
188

SoU10
SoU9

S8
S9

X
X
174

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

218
241

SoU11
SoU17

S 10
S 11

2005/06
111
137
144
148
226
302

SoU1
SoU5
SoU6
SoU10
SoU17
SoU25

S 13
S 14
S 15
S 16
S 18
S 19

X
X
X
X
X
X

2006/07
118

SoU8

S 20

X

2007/08
134
145
158
177
178
182
206
207
209
226
227
230
255
256

SoU8
SoU9
SoU13
SoU12
SoU15
SoU17
SoU16
SoU16
SoU19
SoU11
SoU18
SoU14
SoU20
SoU21

S 21
S 22
S 23
S 24
S 25
S 26
Ju 45
S 30
S 31
S 33
S 34
S 35
S 36
S 37

X
X
X
X
X
X
X
X

2008/09
21
38
39
61
62
127

SoU2
SoU3
SoU11
SoU5
SoU4
SoU1

S 38
S 40
S 41
S 43
S 44
S 46

X
X
X
X
X
X

Skr. 2008/09:75
Register

X
X

X
X
X
X
X
X
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Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

Kulturutskottet
1999/2000
196

KrU7

Ku 1

X

2001/02
209

KrU16

Ku 2

X

2002/03
57

KrU1

Ku 3

X

2003/04
202

KrU7

Ku 4

X

2004/05
196

KrU6

Ku 5

X

2005/06
206

KrU10

Ku 6

2007/08
55
58
59

KrU1
KrU1
KrU1

Fi 17
IJ 7
Ku 8

2008/09
88
89
90
91
92

KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1

Fi 66
U 18
M 15
IJ 12
Ku 13

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Utbildningsutskottet
2000/01
229

UbU15

U1

X

2001/02
184

UbU7

U2

X
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Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

2002/03
160
204

UbU19
UbU15

U3
U4

2003/04
197

UbU12

U5

2004/05
126
204
289

UbU3
UbU8
UbU15

U6
U7
U8

2005/06
180
240
241
313

UbU8
UbU13
UbU14
UbU22

U9
U 10
U 11
U 12

2007/08
132
159
161
183
212

UbU4
UbU12
UbU13
UbU14
UbU16

U 13
U 14
U 15
U 16
U 17

X
X
X
X
X

2008/09
102
130
131
132

UbU2
UbU1
UbU1
UbU1

U 19
Ju 76
U 20
Ku 14

X
X

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Trafikutskottet
1994/95
232

TU12

N1

X

1997/98
192

TU9

N2

X
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Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

1999/2000
166
238

TU5
TU11

N4
N5

2000/01
249

TU13

N6

2002/03
161

TU4

N 10

X

2003/04
161
182

TU6
TU5

N 12
N 13

X
X

2004/05
178
244

TU7
TU10

N 15
N 16

X
X

2005/06
81
134
222
223
259
308

TU1
TU6
TU13
TU12
TU14
TU5

N 18
N 19
N 20
N 21
N 22
N 23

2006/07
205

TU16

N 27

2007/08
85
144
191
215
216
228
233

TU1
TU4
TU9
TU15
TU16
TU13
TU14

N 30
M8
N 35
N 37
N 38
N 40
N 41

X
X
X
X
X
X
X

2008/09
24
76

TU5
TU4

N 47
N 51

X

Skr. 2008/09:75
Register

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
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Rskr. nr.

77
94
126
145

Bet. nr

TU6
TU3
TU1
TU2

Redovisas
under p.

N 52
N 53
N 57
N 61

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X

Miljö- och jordbruksutskottet
1998/99
32

MJU3

N3

X

1999/2000
253

MJU17

Jo 1

X

2002/03
230

MJU10

Jo 2

X

2003/04
191

MJU18

Jo 3

X

2005/06
48
389
392

MJU3
MJU14
MJU29

M4
M5
M6

X
X
X

2006/07
28

MJU3

Jo 4

2007/08
93
94
95
181
205
229
234
244

MJU2
MJU1
MJU1
MJU19
MJU16
MJU8
MJU17
MJU18

Jo 5
Jo 6
M7
M 10
Jo 7
M 12
Jo 8
Jo 9

X
X
X
X
X

2008/09
8
9
44

MJU3
MJU4
MJU5

M 13
M 14
Jo 10

X
X
X

X

X
X
X
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Rskr. nr.

45
103
104
105

Bet. nr

MJU6
MJU1
MJU2
MJU7

Redovisas
under p.

Jo 11
M 16
Jo 14
Jo 15

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X

Näringsutskottet
2000/01
272

NU11

N7

2001/02
109
318

NU1
NU16

N8
N9

X

2002/03
194

NU10

N 11

X

2004/05
297

NU16

N 17

2005/06
346
361

NU18
NU17

N 24
N 25

2006/07
62
195
217

NU1
NU13
NU16

N 26
Ju 27
N 28

2007/08
98
127
140
149
184
213
237
253
254

NU1
NU5
NU6
NU7
NU11
NU12
NU14
NU13
NU15

N 31
SB 4
N 32
N 33
N 34
N 36
N 42
N 43
N 44

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Rskr. nr.

2008/09
10
11
22
42
98
99
100
125
139
140

Bet. nr

NU5
NU7
NU6
NU8
NU1
NU1
NU3
NU12
NU2
NU10

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

N 45
N 46
UD 16
N 48
UD 19
N 54
N 55
UD 22
N 58
N 59

X
X
X

X

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X

Arbetsmarknadsutskottet
1999/2000
83

AU1

A1

2003/04
185

AU6

N 14

2004/05
181
225

AU4
AU8

A2
A3

2005/06
109
174
175

AU1
AU3
AU3

A4
A5
Fi 6

X

2006/07
100

AU6

IJ 6

X

2007/08
179
180
195
196
214
219
240

AU4
AU5
AU8
AU9
AU6
AU7
AU10

A6
A7
A8
A9
A 10
IJ 9
A 11

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
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Rskr. nr.

2008/09
25
26
27
43
115
134
135

Bet. nr

AU3
AU4
AU5
AU6
AU1
AU2
AU2

Redovisas
under p.

A 12
A 13
A 14
A 15
IJ 13
Fi 77
A 17

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X
X
X
X
X
X

Bostadsutskottet
1995/96
229

BoU11

S1

X

1997/98
141

BoU5

M1

X

2001/02
155
204

BoU6
BoU8

M2
Ju 6

X
X

2007/08
138
148
218
222
223
224

CU17
CU16
CU22
CU21
CU23
CU25

Ju 32
Ju 35
Ju 47
IJ 10
M 11
N 39

X
X
X
X
X
X

2008/09
2
3
7
34
35
36
73
97
116

CU3
CU4
CU2
CU5
CU6
CU7
CU8
CU9
CU1

Ju 54
Ju 55
Ju 57
Ju 62
Ju 63
Ju 64
Ju 70
Ju 74
Fi 76

X
X
X
X
X
X
X
X

Civilutskottet

X
182

Rskr. nr.

117
118

Bet. nr

CU1
CU1

Redovisas
under p.

M 17
IJ 14

         Skrivelsen är
slutbehandlad (X)

inte slutbehandlad (X)

Skr. 2008/09:75
Register

X
X

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
2006/07
215

KUU1

SB 1

X

Sammansatta justitie- och socialutskottet
2007/08
167

JuSoU1

IJ 8

X

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
2007/08
257
258

UFöU4
UFöU5

UD 11
UD 12

X
X

2008/09
146
153

UFöU1
UFöU2

UD 23
UD 24

X
X
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Statsrådsberedningen

Skr. 2008/09:75

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 mars 2009.
Närvarande statsråd: Statsministern Reinfeldt, statsråden Odell, Ask,
Husmark Pehrsson, Larsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Björk
lund, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Tolgfors
Föredragande: Statsministern Reinfeldt
beslutar skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen

Regeringen
av riksdagens skrivelser till regeringen.

Tryck: Elanders i Vällingby 2009
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