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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 2007.
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

Skr. 2007/08:75

Förord
Inledning
Sedan 1961 har regeringen lämnat redogörelser till riksdagen för vilka åt
gärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut,
senast i skr. 2006/07:75. 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. 2006/07:75 s. 5–13). 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 2007 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 2007. 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 2006:1427 och senast
ändrad 2007:1294).
Inom varje departements område har material grupperats i fyra huvudavsnitt, nämligen först de äldre riksmötena, därefter riksmötena 2005/06
och 2006/07 och sist tiden fram till juluppehållet av det nu pågående riks
mötet 2007/08. Redovisningen omfattar alla till regeringen ställda riks
dagsskrivelser fr.o.m. nr 91 från 2006/07 t.o.m. nr 123 från 2007/08. 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 regelbeståndet
samt arbetet med regelförenkling, språkvård och det offentliga rättsinformationssystemet.
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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 arbe
tet genom Justitiedepartementets granskning av textutkast till regeringens
beslut. 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 förvalt
ningslagens (1986:223) grundläggande regler.
Författningstekniken granskas så att den är genomtänkt, klar och enhet
lig. Detta gäller särskilt vid genomförandet av EG-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 för
fattningarna 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
Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1 utg. omr.
24 avsnitt 3.10.2) angett som mål att de svenska företagens administrativa
kostnader för samtliga statliga regelverk ska minska med minst 25 pro
cent under en period av fyra år. Regeringen gav den 30 november 2006
Regeringskansliet i uppdrag att ta fram underlag för en gemensam hand
lingsplan för regeringen och berörda myndigheter avseende regelförenk



ling. Regeringen beslutade i regleringsbrev att 52 myndigheter skulle bi
stå Regeringskansliet i detta arbete. Regeringen beslutade i maj 2007 om
första steget i arbetet med handlingsplanen. Departementen och myndig
heternas arbete med regelförenklingsarbetet avses redovisas i en skrivelse
till riksdagen under våren 2008.
För förvaltningsmyndigheterna under regeringen gäller från och med
den 1 januari 2008 förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning. Mätningar av företagens administrativa kostnader inom re
levanta områden är slutförda och uppdateringen av tidigare genomförda
mätningar pågår. Mätningarna kommer att utgöra en viktig grund i arbetet
med att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent.
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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 2012. Flera medlemsstater
har som mål att minska företagens administrativa börda under kommande
år med 20–25 procent.
Europeiska kommissionens åtgärdsprogram och mål på EU-nivå
Kommissionen presenterade hösten 2005 sitt första rullande förenklings
program, som därefter uppdaterades i november 2006. Till de första om
kring 100 initiativen lades vid uppdateringen ytterligare 43 initiativ, vilka
kommer att vara föremål för åtgärder under 2006–2009. Vidare aviserades
mätningar av administrativa kostnader inom 13 prioriterade områden. Åt
gärdsprogrammet för minskning av administrativa bördor antogs av kom
missionen i januari 2007.
Vid Europeiska rådets möte i mars 2007 antog rådet kommissionens åt
gärdsprogram. Vidare enades Europeiska rådet om att den administrativa
bördan hänförlig till EU:s regelverk bör minska med 25 procent till 2012.
Europeiska rådet uppmanade även medlemsstaterna att sätta motsvarande
mål på nationell nivå, vilket tolv medlemsstater har gjort, däribland Sve
rige.
Arbetet inom ramen för Europeiska kommissionens åtgärdsprogram
Processen att minska den administrativa bördan hänförlig till EU:s regel
verk sker i flera steg. Våren 2007 presenterades tio enkla och omedelbara
förenklingsåtgärder, vilka avser att ge en snabb effekt på företagens admi
nistrativa kostnader i storleksordningen 1,3 miljarder euro. Vid utgången
av 2007 fanns det drygt 160 förenklingsinitiativ i det rullande åtgärdspro
grammet och under 2008 avser kommissionen att presentera ytterligare ett
40-tal regelförenklingsförslag. Nya enkla och omdedelbara förenklingsåt
gärder kommer även att lanseras under våren 2008, efter det att kommis
sionens andra strategiska översyn av regelförenklingsarbetet presenteras.



Dessutom har mätningar av de administrativa kostnaderna inom 13 priori
terade områden påbörjats.
Under hösten 2007 har mätningar ägt rum inom områdena bolagsrätt
och årsredovisning. Avsikten är att slutföra mätningarna inom aktuella
områden under 2008. Allteftersom mätningarna avslutas kommer förenk
lingsförslag att identifieras och presenteras.
Arbetet med att förbättra konsekvensanalyserna av ny lagstiftning på
EU-nivå fortsätter. En nämnd för konsekvensbedömning inrättades av
kommissionen i november 2006. Kommissionen inrättade i augusti 2007
även en ny s.k. högnivågrupp, för närvarande bestående av 15 medlem
mar, som ska ge råd till kommissionen i det fortsatta regelförenklingsar
betet. Vidare lanserade kommissionen i september 2007 en ny webbplats
där intressenter och andra berörda kan lämna förslag och synpunkter på
förenklingsåtgärder.
Vid utgången av 2007 hade kommissionen beslutat om, alternativt fö
reslagit, 91 regelförenklingsinitiativ, att jämföra med de omkring 100
initiativ som offentliggjordes i det ursprungliga rullande förenklingspro
grammet. Majoriteten av de initiativ som beslutats av kommissionen är
lagstiftningsförslag som kräver godkännande av parlamentet och rådet,
den återstående delen är rättsakter som kommissionen kan besluta om.
Endast ett mindre antal lagstiftningsförslag har antagits av parlamentet
och rådet.
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Regelförenkling inom OECD
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 i olika utsträckning redan
hörsammats från svensk sida. Regelförenklingsarbetet har intensifierats.
Det har blivit bättre fokus, organisation och ledarskap i regelförenklings
arbetet genom bl.a. inrättandet av nya samrådsgrupper och ett förbättrat
system för konsekvensanalyser genom förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning.
OECD kommer i olika omgångar att granska olika aspekter på regelre
formering i de 15 ”gamla medlemsstaterna”, inom EU, däribland Sverige,
under en period som sträcker sig från våren 2008 till hösten 2009.
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.
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. På webb
sidorna finns också bl.a. Att översätta EU-rättsakter, som är anvisningar
utformade i samarbete mellan EU-institutionernas översättningsenheter.
Även EU-språkvården har bidragit till utformningen av dessa anvisning
ar.
I EU-språkvårdens uppgifter ingår att följa regelförenklingsarbetet i
EU, bl.a. uppföljningen av det interinstitutionella avtalet Bättre lagstift
ning (2003/C 321/01). Den svenska ståndpunkten att regelförbättringsar
betet 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.
Det svenska klarspråksarbetet är i blickpunkten också i internationella
sammanhang. Klarspråk var ett av de ämnen som togs upp av Sverige
vid det nordisk-baltiska justitieministermötet i Finland i september 2007.
Språkexperterna deltog under 2007 vid konferenser och seminarier om
klarspråk bl.a. i Finland, Frankrike och Nederländerna.
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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 2006 är
Verket för förvaltningsutveckling (Verva). Dessförinnan var Statskontoret
samordningsmyndighet. Inom samordningsmyndigheten finns det ett råd
med högst 14 ledamöter, som representerar de deltagande myndigheterna.
Ständiga representanter i detta råd är Regeringskansliet, Domstolsverket
och Verva. Ytterligare fem myndigheter ingår i rådet för en begränsad tid.
Under 2004 överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen an
gående den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet (skr.
2003/04:168). I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på det framtida
rättsinformationssystemet. I skrivelsen anges bl.a. att det statliga ansvaret
för rättsinformationen i framtiden främst bör vara inriktat på att tillgodose
enskilda personers och den offentliga förvaltningens behov av att ha till
gång till och söka information på det rättsliga området. Vidare anges att
rättsinformationssystemet 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 förbätt
ras. 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.
Som ett led i den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet
beslutades under 2007 kommittédirektiven Elektroniskt kungörande av
författningar (dir. 2007:107). I dag kungörs författningar i den tryckta
pappersversionen av Svensk författningssamling (SFS). Utredaren ska
undersöka om det är möjligt och lämpligt att kungöra författningar elek
troniskt i Sverige. Flera EU-länder har redan ett system med elektroniskt
kungörande. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2008.
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I Vervas regi pågår ett arbete 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. 2007/08:75

Lagar och förordningar
Antalet gällande grundförfattningar per den 1 mars 2008 är 3 865. Av des
sa författningar är 1 313 lagar. Motsvarande siffror per den 1 mars 2007
var 3 679, varav 1 306 lagar.
Under 2007 har EG-direktiv genomförts i 114 ändringsförfattningar (42
lagar och 72 förordningar) och 76 nya grundförfattningar (12 lagar och
64 förordningar) enligt de nothänvisningar som finns på varje författning
som innehåller EG-regler. Elektronisk tillgång till EG-rätten finns fram
för allt i databasen EUR-Lex (http://europa.eu.int/eur-lex/sv/index.-html).
Sedan den 1 juli 1997 lägger också EG-domstolen ut sina utslag samt EGfördragen på sin egen webbplats på Internet (http://curia.eu.-int/sv/index.
htm).
REGELBESTÅNDET I SFS under perioden 1998–2008
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Antalet kungjorda grund- och ändringsförfattningar i SFS under 2007 var
1 475. Av dessa författningar var 347 grundförfattningar (28 lagar och 319
förordningar m.m.). Den siffran kan jämföras med 1592 under 2006, 1257
under 2005 och 1377 under 2004. Fördelningen på departementsområde
av SFS-författningarna per den 31 december 2007 är följande.
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Departement

Antal för-
fattningar

Lagar

Förord
ningar

Övrigt

9
875
154
117
403
815
185
164
167
435

1
422
29
32
133
358
21
43
45
126

8
308
84
79
229
398
154
79
112
274

0
145
41
6
41
59
10
42
10
35

75
109
82
264
3 854

32
22
41
4
1 309

43
85
37
4
1 894

0
2
4
256
651

Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställd
hetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Övriga
Totalt

Skr. 2007/08:75

REGELBESTÅNDET HOS MYNDIGHETERNA under perioden
1997–2007
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Antalet rubriker i myndigheternas regelförteckningar den sista december
2007 har beräknats till ca 7 800. Det innebär en minskning med ca 300
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

11

ardiseras. Allteftersom myndigheternas författningar registreras i det nya
rättsinformationssystemet kommer därför uppgifterna att bli mer tillför
litliga.

Skr. 2007/08:75

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

400
100
700
500
1 500
600
400
300
2 900
100
100
200
7 800
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Statsrådsberedningen

Skr. 2007/08:75

Riksmötet 2006/07

Statsrådsberedningen

Riksdagens skrivelse
1.

nr 91
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och
regeringsärendenas handläggning
Bet. 2006/07:KU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 februari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

2.

nr 103
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och
sysselsättning 2006-2008
Skr. 2006/07:23, bet. 2006/07:NU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 mars 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.

3.

nr 196
Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006
Skr. 2006/07:85, bet. 2006/07:UU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

4.

nr 201
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till
regeringen
Skr. 2006/07:75, bet. 2006/07:KU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

5.

nr 215
EU:s fördrag
Skr. 2006/07:85, bet. 2006/07:KUU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om EU:s fördrag: Lissabonfördraget om ändring av fördra
get om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Eu
ropeiska gemenskapen undertecknades den 13 december 2007. Re
geringen avser att besluta proposition om godkännande av fördraget
under hösten 2008.

6.

nr 216
Granskningsbetänkande
Bet. 2006/07:KU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 6 september 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

Skr. 2007/08:75
Statsrådsberedningen

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
7.

nr 16
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08: 1, bet. 2007/08:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 och den 18 december 2007 beslutade regeringen om ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Regeringskansliet.

8.

nr 75
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08: KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 december 2007 beslutade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2008 avseende Regeringskansliet, fördelning av anslags
medel för 2008 avseende Regeringskansliet, regleringsbrev för bud
getåret 2008 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier
och regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 90:7.

14

Justitiedepartementet

Skr. 2007/08:75

Äldre riksmöten

Justitiedepartementet

Riksmötet 1995/96
Riksdagens skrivelse
1.

nr 279
Lag om företagsrekonstruktion, m.m.
Prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11
Tidigare redovisad, se skr. 1996/97:15 (p. Ju 80), 1997/98:75
(p. Ju 30), 1998/99:75 (p. Ju 24), 1999/2000:75 (p. Ju 19),
2000/01:75 (p. Ju 17), 2001/02:75 (p. Ju 15), 2002/03:75 (p. Ju 11),
2003/04:75 (p. Ju 8), 2004/05:75 (p. Ju 5), 2005/06:75 (p. Ju 2) och
2006/07:75 (p. Ju 2).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om gäldenärens avtal*: Frågan behandlas av utredningen
Förmånsrätt vid konkurs (Ju 1996:02, dir. 1995:163). Utredningen
har redovisat sitt uppdrag i slutbetänkandet Gäldenärens avtal vid
insolvensförfaranden (SOU 2001:80). Betänkandet har remitterats.
Frågan behandlas i den under våren 2007 tillsatta utredningen om
ett samlat insolvensförfarande (Ju 2007:05, dir. 2007:29).

Riksmötet 1998/99
Riksdagens skrivelse
2.

nr 159
Historiska arrenden
Mot. 1998/99:L503, 1998/99:L506, bet. 1998/99:LU12
Tidigare redovisad, se skr. 1999/2000:75 (p. Ju 57), 2000/01:75
(p. Ju 37), 2001/02:75 (p. Ju 31), 2002/03:75 (p. Ju 20), 2003/04:75
(p. Ju 15), 2004/05:75 (p. Ju 9), 2005/06:75 (p. Ju 5) och 2006/07:75
(p. Ju 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Historiska arrenden*: En departementspromemoria som behandlar
frågan har remissbehandlats. Den 24 januari 2008 beslutade reger
ingen propositionen Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. (prop.
2007/08:54).

3.

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) och
2006/07:75 (p. Ju 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 14 om juridiskt biträde för barn*: Frågan behandlas i depar
tementspromemorian Utövandet av barns rättigheter i familjerätts
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processer (Ds 2002:13). Promemorian har remissbehandlats. Frå
gan, som kräver finansiering, övervägs för närvarande i Justitiede
partementet.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
4.

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) och 2006/07:75 (p. Ju 6).
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 efterföljan
de propositionen Offentlighetsprincipen och informationstekniken
(prop. 2001/02:70) inte fram något förslag i denna del. I regering
ens 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 lägga riksdags
skrivelsen till handlingarna. Med anledning härav uttalade Konsti
tutionsutskottet i sitt betänkande 2001/02:KU35 som sin mening
att regeringen inte borde lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna
innan något förslag till permanent lösning har presenterats eller, i
enlighet med vad Offentlighets- och sekretesskommittén förordade,
efter att en bredare översyn av de aktuella frågorna har skett. I re
geringens skrivelse 2003/04:75 uttalade regeringen att den mot bak
grund 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 depar
tementschefen att ge en 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 remiss
behandlats. Regeringen avser att behandla frågan i en proposition
med vissa sekretessfrågor som planeras till våren 2009.
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Riksmötet 2000/01

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Justitiedepartementet

5.

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) och 2006/07:75 (p. Ju 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om ändringar i namnlagen*: Arbetet är inriktat på att re
geringen skall ta initiativ till en översyn av namnlagen så snart som
möjligt. Diskussioner har inletts om hur översynen i praktiken ska
gå till.

6.

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)
och 2006/07:75 (p. Ju 8).
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 ingår bl.a. att göra en översyn av folkom
röstningsinstitutet samt att utreda frågorna om lagprövning och om
det finns behov av en författningsdomstol. Kommittén skall redovisa
sitt uppdrag senast den 31 december 2008.
Mom. 14 om riksdagsledamöters skydd mot åtal*: Frågan kom
mer att övervägas av Grundlagsutredningen.

7.

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) och 2006/07:75 (p Ju 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om kreditupplysningar om mindre belopp m.m.*: Inom Re
geringskansliet övervägs för nuvarande frågan om skyddet för den
enskilde när det gäller enstaka betalningsförsummelser behöver
stärkas. Arbetet är inriktat på att en departementspromemoria ska
kunna remitteras under våren 2008.
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Riksmötet 2001/02

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Justitiedepartementet

8.

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) och
2006/07:75 (p. Ju 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 19 om Rätten att använda offentlig plats*: En särskild utre
dare har den 16 juni 2006 getts i uppdrag av Justitiedepartementet
att behandla de frågor som anges i bostadsutskottets betänkande.
Uppdraget ska vara slutfört senast den 30 maj 2008.

9.

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) och
skr.2006/07:75 (p. Ju 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om Konsekvenser av ramlagstiftning*: Riksdagen har till
kännagivit att regeringen i ett lämpligt sammanhang mer samlat bör
analysera konsekvenser av ramlagstiftning. OECD presenterade i
slutet av mars månad 2007 sin rapport av granskningen av Sverige
ur ett regelreformeringsperspektiv, ”Sweden – Achieving results for
sustained growth”, vid ett seminarium i Näringsutskottets regi. Inom
Regeringskansliet och på flertalet myndigheter pågår ett regelför
enklingsarbete, inriktat bl.a. på att minska företagens administrativa
kostnader. Grundlagsutredningen håller bl.a. på att se över reger
ingsformens bestämmelser om normgivningsmakten. Dessa pågåen
de arbeten får, också sedda i ljuset av det allmänna kvalitetsarbetet
med lagstiftning, anses tillgodose de syften som ligger bakom riks
dagens tillkännagivande. Regeringen avser därför att lägga skrivel
sen till handlingarna.

10. 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) och 2006/07:75
(p. Ju 13).
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 på det tryck- och yttrandefrihetsrätts
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liga området som regeringen tillsatte den 30 april 2003 (Ju 2003:04,
dir. 2003:58). Beredningen redovisade sitt arbete med bl.a. frågan
under mom. 6 i betänkandet Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga
frågor (SOU 2004:114). Översynen av brottskatalogen mynnade ut
i bedömningen att inget brott nu bör utmönstras ur brottskatalogen.
Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma
med sin bedömning till riksdagen i lämpligt sammanhang. Bered
ningen har i debattbetänkandet Ett nytt grundlagsskydd för tryckoch yttrandefriheten? (SOU 2006:96) analyserat i vilken utsträck
ning bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets
grundlagen är teknikberoende och om nya tekniker omfattas av
grundlagsregleringen (mom. 1). Debattbetänkandet har remissbe
handlats. Den 7 juni 2007 beslutade regeringen genom tilläggsdi
rektiv (dir. 2007:76) att beredningen ska ombildas till en parlamen
tariskt sammansatt kommitté. Regeringen överväger för närvarande
att ge kommittén ytterligare tilläggsdirektiv. Beredningens arbete
med eventuella förslag till ändrad lagstiftning fortsätter i enlighet
med tidigare givna direktiv.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

11. nr 303
Ändringar i förmånsrättsordningen, m.m.
Mot. 2001/02:L303, 2001/02:L330 yrkande 4 och 2001/02:Sk491
yrkande 8, 2001/02:L224, bet. 2001/02:LU26.
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 83), 2003/04:75
(p. Ju 41), 2004/05:75 (p. Ju 27), 2005/06:75 (p. Ju 17) och
2006/07:75 (p. Ju 14).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändringar i förmånsrättsordningen* och mom. 2 om
ränta på lönegarantibelopp*: Frågorna behandlas i betänkandet Nya
förmånsrättsregler (SOU 1999:1) som delvis har lett till lagstiftning.
Frågorna om lönegaranti bör införas vid företagsrekonstruktion och
om staten vid utdelning i konkurs skall ha rätt till ränta på utbetalat
lönegarantibelopp har behandlats i propositionen Lönegaranti vid
företagsrekonstruktion beslutad av regeringen den 10 februari 2004
(prop. 2004/05:57). Förmånsrättskommitténs förslag om att upphä
va återvinningsförbudet i fråga om skatter och avgifter kommer att
övervägas ytterligare av utredningen om ett samordnat insolvensför
farande (Ju 2007:05, dir. 2007:29). Utredaren ska redovisa sitt upp
drag den 15 september 2008.
Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
12. nr 222
Nya förmånsrättsregler
Prop. 2002/03:49, mot. 2002/03:L8 yrkande 2, bet. 2002/03:LU17
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Ju 70), 2004/05:75
(p. Ju 34), 2005/06:75 (p. Ju 22) och 2006/07:75 (p. Ju 15).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 5 om återvinning av skatter och avgifter*: Frågan behandlas
av utredningen om ett samordnat insolvensförfarande (Ju 2007:05,
dir. 2007:29). Utredaren ska redovisa sitt uppdrag den 15 september
2008.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
13. 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) och 2006/07:75 (p. Ju 16).
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
ingår bl.a. att se över möjligheten att öka öppenheten vid tillsätt
ningar av högre statliga tjänster. Kommittén skall redovisa sitt upp
drag senast den 31 december 2008. Se skrivelse 2000/01:149.
Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
14. 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) och 2006/07:75
(p. Ju 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om dröjsmål hos myndigheter*: Högsta domstolen har sla
git fast att enskilda vars rätt enligt artikel 6.1 Europakonventionen
till prövning inom skälig tid har kränkts kan ha rätt till skadestånd
från staten (NJA 2005 s. 462). Inom Regeringskansliet bereds frå
gan om det är nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för att stärka
den enskildes rätt till en säker och snabb handläggning.
15. nr 179
Associationsrättsliga frågor, m.m.
Mot. 2004/05:L315, mot. 2004/05:L357, bet. 2004/05:LU12
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 40) och 2006/07:75
(p. Ju 19).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om skydd för företagshemligheter*: Regeringen gav i april
2007 en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om skydd för
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företagshemligheter (Ju 2007:06, dir. 2007:54). Uppdraget ska redo
visas senast den 2 maj 2008.
Mom 6. om avtalsvillkor mellan näringsidkare*: Frågan ska över
vägas i lämpligt sammanhang.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

16. nr 180
Namnlagen
Mot. 2004/05:L210 m.fl., bet. 2004/05:LU13
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 41) och 2006/07:75
(p. Ju 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 Ändringar i namnlagen*: Arbetet är inriktat på att regering
en ska ta initiativ till en översyn av vissa frågor som rör namnlagen
så snart som möjligt. Diskussioner har inletts om hur översynen i
praktiken ska gå till.
17. nr 210
Fakturaskojeri
Mot. 2004/05:L333 yrkande 4, bet. 2004/05:LU19
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 54) och 2006/07:75
(p. Ju 21)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Fakturaskojeri*: Svensk Handel har i en skrivelse den 13 augusti
2007 begärt att regeringen bl.a. ska överväga en sådan skadestånds
regel som efterfrågas i riksdagsskrivelsen. Den 6 mars 2008 be
slutade regeringen att avslå Svensk Handels begäran (dnr Ju2005/
3815[delvis]). Som redovisas i beslutet anser regeringen att den
efterfrågade skadeståndsregeln inte skulle förbättra enskildas skydd
mot fakturaskojeri. Regeringen avser därför att lägga riksdagsskri
velsen till handlingarna. Svensk Handel har lämnat förslag till andra
åtgärder mot fakturaskojeri som regeringen kommer att överväga i
ett annat sammanhang.
18. 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) och 2006/07:75
(p. Ju 22).
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 Världshandelsorganisa
tionen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Detta ska ske så
snart samtliga medlemsstater har genomfört direktivet samt i övrigt
vidtagit de åtgärder som behövs, vilket ännu inte skett. De svenska
förordningsändringar som behövs beräknas beslutas under våren
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2008. Övriga åtgärder som behövs för den svenska ratificerings
processen kommer att vidtas samtidigt. Det samlade tillträdet från
samtliga medlemsstater och gemenskapen kan beräknas ske under
våren 2008. Momentet är inte slutbehandlat.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

19. 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) och 2006/07:75
(p. Ju 24).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om akademiska inslag i polisutbildningen*: Den 21 de
cember 2006 beslutade regeringen direktiv till en utredning som
ska föreslå hur polisutbildningen bör reformeras (Ju 2006:12, dir.
2006:139). Utredningen har redovisat delbetänkandet Framtidens
polis (SOU 2007:39). Uppdraget ska slutredovisas senast den 30
mars 2009.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
20. 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) och 2006/07:75
(p. Ju 26).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om offer för människohandel*: Regeringen gav den 6 juli
2006 tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen
om människohandelsbrottet m.m. (Ju 2006:01, dir. 2006:78). I til�
läggsdirektiv (dir. 2007:88) den 20 juni 2007 förlängdes utrednings
tiden till den 30 april 2008. Momentet är inte slutbehandlat.
21. nr 119
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:JuU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. 93) och 2006/07:75 (p. Ju
27).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 20 om regionala projekt: Regeringen har beslutat att Väst
manlands tingsrätt inte längre ska ha kansliorter i Köping och Sala
utan enbart i Västerås. Förändringen ska göras i anslutning till att
tingsrätten kan ta lokaler i anspråk i Västerås för den samlade verk
samheten. Dessa lokaler beräknas vara färdigställda under år 2008.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 30 om utvärdering av rättshjälpslagen m.m.*: Den 20 juni
2007 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att göra en allmän
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översyn av rättshjälpslagen. I uppdraget ingår bl.a. att överväga för
ändringar av reglerna om rättshjälp till näringsidkare i enlighet med
riksdagens tillkännagivande. Uppdraget ska redovisas senast den 1
september 2008. Momentet är slutbehandlat.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

22. nr 161
Hemlig teleavlyssning, m.m.
Skr. 2005/06:53, mot. 2005/06:Ju13 och Ju15, bet. 2005/06:JuU12
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 36).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om stärkt parlamentarisk kontroll*: Den 6 september
2007 beslutade regeringen propositionen Ytterligare rättssäkerhets
garantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m. (prop.
2006/07:133). I propositionen föreslogs bl.a. att det under reger
ingen skulle inrättas en fristående och självständig myndighet, Sä
kerhets- och integritetsskyddsnämnden, som ska utöva tillsyn över
brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsme
del och kvalificerade skyddsidentiteter och därmed sammanhäng
ande verksamhet. Flertalet ledamöter i Säkerhets- och integritets
skyddsnämnden ska utses bland sådana personer som har föreslagits
av partigrupperna i riksdagen. Den 29 november 2007 beslutade
regeringen skrivelsen Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervak
ning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål
under år 2006 (skr. 2007/08:34). I skrivelsen redovisades för bl.a.
förslagen som lämnades i propositionen. Momentet är härigenom
slutbehandlat.
23. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om tidsfrist för förordnande av god man*: Frågan bereds i
Regeringskansliet. En enkät har skickats ut till landets kommuner
för att få underlag i frågan om tidsutdräkt för förordnande av god
man. Numera tycks det inte vara fråga om någon tidsutdräkt innan
god man förordnas. Regeringen avser att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
24. nr 168
Processrättsliga frågor
Mot. 2005/06:Ju384 yrkande 22, bet 2005/06:JuU11
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 39).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 23 om parters och vittnens säkerhet: Domstolsverket har i
regleringsbrevet för 2007 avseende Sveriges Domstolar fått i upp
drag att redovisa verkets och domstolarnas åtgärder för att öka skyd
det och säkerheten för de anställda och andra som besöker domsto
larna, bl.a. åtgärder som syftar till att vittnen och målsäganden inte
konfronteras med den tilltalade i domstolens lokaler i avvaktan på
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och under en förhandling. Regeringen avser att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
25. nr 185
Polisfrågor
Mot. 2005/06:Ju368, bet. 2005/06:JuU14
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 42).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

Mom. 27 om handledning inom polisen*: Regeringen har bedömt
att behov av ytterligare åtgärder än de som redan vidtagits inte före
ligger. Den 18 december 2007 beslutade regeringen att lägga riksda
gens skrivelse till handlingarna.
26. nr 188
Företagsinteckningens förmånsrätt
Mot. 2005/06:L208 m.fl, bet. 2005/06:LU18
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 44).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om företagsinteckningens förmånsrätt*: Frågan har behand
lats i betänkandet En starkare företagsinteckning (SOU 2007:71).
En lagrådsremiss ska beslutas under våren 2008.
27. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om misshandlade kvinnor*: I regleringsbrev för budget
året 2008 avseende Migrationsverket ges verket med anledning av
betänkandet Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeå
terförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid
familjeåterförening (bet. 2005/06:SfU8) i uppdrag att lämna en re
dogörelse för tillämpningen av bestämmelsen i 5 kap. 16 § tredje
stycket 2 om fortsatt uppehållstillstånd. Redogörelsen ska inkludera
en statistisk sammanställning, bl.a. över antal beviljade tillstånd.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2008. Momentet är
inte slutbehandlat.
28. 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, 2005/05:
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 och
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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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

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 människohan
del om offret varit över 18 år bör slopas. Den 20 december 2005
beslutade regeringen kommittédirektiv Översyn av bestämmelsen
om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01, dir. 2005:152). En
ligt direktiven ska 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.
Den 6 juli 2006 gav regeringen tilläggsdirektiv och förlängde utred
ningstiden till den 31 oktober 2007. I tilläggsdirektiv den 20 juni
2007 förlängdes tiden ytterligare vilket innebär att uppdraget ska re
dovisas senast den 30 april 2008. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen därefter. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 18 om översyn av sexköpslagen*: Inom Justitiedeparte
mentet pågår ett arbete med att ta fram direktiv till en särskild ut
redare med uppdrag att utvärdera förbudet mot köp av sexuell tjänst
tillämpning och effekter. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 35 och 37 om barnpornografibrottets åldersrekvisit* och
preskriptionstid för barnpornografibrott*: I riksdagsskrivelsen har
riksdagen uppmanat regeringen att återkomma med lagförslag i frå
ga om att straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas till att
omfatta exploatering av alla personer under 18 år samt att preskrip
tionstiden för barnpornografibrott bör förlängas så att den börjar
löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Regeringen be
slutade den 25 augusti 2005 kommittédirektiv Översyn av lagstift
ningen mot barnpornografi (Ju 2005:07, dir. 2005:89). Översynen
syftade allmänt till att möjliggöra en mer effektiv bekämpning av
barnpornografi och att förstärka barnens ställning vid barnpornogra
fibrott. 2005 års barnpornografiutredning avlämnade i augusti 2007
betänkandet Barnet i fokus – En skärpt lagstiftning mot barnporno
grafi (SOU 2007:54). Betänkandet innehåller bl.a. ett förslag om att
en bestämd 18-årsgräns ska införas i bestämmelsen om barnporno
grafi. 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. Momenten är inte slutbehandlade.
29. 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).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om överföring av passageraruppgifter p. a-d*: Regeringen
har för avsikt att inhämta underlag från Rikspolisstyrelsen avseende
tillämpningen av lagstiftningen och återkomma till riksdagen med
en analys. Momentet är inte slutbehandlat.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

30. nr 284
Ändringar i patentlagen
Prop. 2005/06:189, bet. 2005/06:LU32
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 70).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av Londonöverenskommelsen: Avsikten
är att Sverige ska ratificera Londonöverenskommelsen när det står
klart att denna kommer att träda i kraft. För att så ska ske krävs att
åtta stater som är anslutna till den europeiska patentkonventionen
har tillträtt överenskommelsen. Bland dessa stater måste finnas
Storbritannien, Tyskland och Frankrike. I dagsläget har elva stater
tillträtt Londonöverenskommelsen, däribland Storbritannien och
Tyskland. Frankrike förväntas tillträda överenskommelsen våren
2008. När så har skett avser regeringen att ratificera överenskom
melsen. Momentet är inte slutbehandlat.
31. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om Dublinärenden m.m.*: Kommissionen har meddelat att
den avser lägga fram förslag till förändringar av Dublinförordningen
i juli 2008. Eventuell åtgärd från regeringen i anledning av tillkän
nagivandet får övervägas när innehållet i ett kommande förslag är
känt och behandlas i rådet. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 17 om EU:s flyktingpolitik*: Innehållet i riksdagens till
kännagivande överensstämmer med huvudlinjerna i regeringens mål
för ett gemensamt europeiskt asylsystem. Dessa mål har samlat och
utförligt redovisats av regeringen i svaret på kommissionens grön
bok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet (KOM
2007 (301) slutlig). Regeringens svar lämnades till kommissionen
den 1 oktober 2007 (Ju2007/5771/EMA). Momentet redovisades
inte i föregående års redogörelse. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 29 om Barn i asylprocessen*: Hösten 2006 beslutade re
geringen att ge Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitu
tet (TÖI) i uppdrag att utveckla den nuvarande kontaktutbildningen
till en sammanhållen grundutbildning om två terminer. Vid plane
ringen av utbildningarna skall TÖI särskilt beakta vad riksdagen
anfört om behovet av speciella barntolkar. Utbildningarna skall ge
nomföras från och med den 1 januari 2007. I januari 2007 fick TÖI
i nytt uppdrag av regeringen att redovisa utfallet av en sammanhål
len grundutbildning för kontakttolkar. Institutet skall därvid bland
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annat särskilt redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att tillgodose
behovet av tolkar med särskild kompetens i tolkning med/för barn.
Återrapportering skall ske till Regeringskansliet senast den 31 mars
2008. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 36 om Asylsökande och rätten till arbete*: Frågan om asyl
sökandes möjligheter att arbeta samt frågan om huruvida en asylsö
kande som fått avslag på sin asylansökan och som har ett arbete som
han eller hon kan försörja sig på ska kunna få ett tidsbegränsat uppe
hållstillstånd utan att behöva åka tillbaka till hemlandet för att däri
från söka uppehållstillstånd tas upp i Slutbetänkandet Arbetskrafts
invandring till Sverige – förslag och konsekvenser (SOU 2006:87)
och departementspromemorian Ett effektivt och flexibelt system för
arbetskraftsinvandring (Ds 2007:27). Betänkandet och promemo
rian har remissbehandlats. Regeringen avser att under våren 2008
återkomma till riksdagen med förslag. Frågorna om asylsökandes
möjligheter att arbeta tas om hand i samband med beredningen av
nya regler för arbetskraftsinvandring. Momentet redovisades inte i
föregående års redogörelse. Momentet är inte slutbehandlat.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

32. nr 309
Nya vårdnadsregler
Prop. 2005/06, bet. 2005/06:LU27
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 80).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 (res. 4) om Juridiskt biträde för barn*: Ärendet har inte
kunnat prioriteras.
33.

nr 318
Finansiella konglomerat
Prop. 2005/06:150 och 186, bet. 2005/06:FiU22
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 81).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen har samband med rskr. 2005/06:317 (Jfr skr. 2006/07:75
p. Fi 41) och skulle rätteligen har redovisats som slutbehandlad i fö
regående års redogörelse.
Lagförslagen: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 531–543 och 613).

34. nr 320
Hemlig rumsavlyssning
Prop. 2005/06:178, bet. 2005/06:JuU26
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 83).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslagen: Riksdagen beslutade den 31 maj 2006 att
regeringens lagförslag skulle hänvisas till justititeutskottet för att
där vila i minst tolv månader. Riksdagen har den 14 november 2007
beslutat lagförslagen, se nedan under riksdagsskrivelse 2007/08:11.
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35. nr 321
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Prop. 2005/06:177, bet. 2005/06:JuU30
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 84).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

Mom. 2 om lagförslaget: Riksdagen beslutade den 31 maj 2006 att
regeringens lagförslag skulle hänvisas till justititeutskottet för att
där vila i minst tolv månader. Riksdagen har den 14 november 2007
beslutat lagförslagen, se nedan under riksdagsskrivelse 2007/08:11.
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
36. nr 92
Vapenamnesti
Prop. 2006/07:20, bet. 2006/07:JuU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 25 januari 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 11).
37. nr 95
Godkännande av rådets beslut om SIS II
Prop. 2006/07:33, bet. 2006/07:JuU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att man bifallit utskot
tets förslag till riksdagsbeslut. Regeringen har mot bakgrund därav
hävt sin parlamentariska granskningsreservation mot rådsbeslutet i
ministerrådet i EU. Den 6 mars 2007 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna.
38. nr 96
Hemlig teleavlyssning, m.m.
Skr. 2006/07:28, bet. 2006/07:JuU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 maj 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
39. nr 97
Särskild utlänningskontroll
Skr. 2006/07:18, bet. 2006/07:JuU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 mars 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
40. nr 104
Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen
Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 8 mars 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 87 och 88).
41. nr 109
En ny indelningsgrund för vissa domsagor
Prop. 2006/07:35, bet. 2006/07:JuU11
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

Den 1 mars 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 73 och 74).
42. nr 126
Begreppen nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisnings
lagen
Prop. 2006/07:27, bet. 2006/07:CU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 mars 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 132–136).
43. nr 127
Skadestånd och bodelning
Prop. 2006/07:32, bet. 2006/07:CU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 april 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 184).
44. nr 128
Förenklat utmätningsförfarande
Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 277, 279 och 280).
45. nr 136
Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare
Framst. 2005/06:RRS26, bet. 2006/07:CU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 oktober 2007 beslutade regeringen förordning om ändring i
förmynderskapsförordningen (SFS 743).
46. nr 138
Kommittéberättelse 2007
Skr. 2006/07:103, bet. 2006/07:KU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 maj 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
47. nr 147
Angrepp mot informationssystem
Prop. 2006/07:66, bet. 2006/07:JuU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 26 april 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 213).
48. nr 149
Sveriges tillträde till FN:s korruptionskonvention
Prop. 2006/07:74, bet. 2006/07:JuU12
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

Den 25 september 2007 deponerades Sveriges ratifikationsinstru
ment hos Förenta Nationernas generalsekreterare.
49. nr 150
Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel
Prop. 2006/07:53, bet. 2006/07:SfU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2, 3 och 5 om kriterierna för beviljande av tidsbegränsat uppehållstillstånd, återkallelse m.m. av uppehållstillstånd och lagförslagen i övrigt: Den 24 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riks
dagen antagit (SFS 322 och 323).
50. nr 151
Migration och asylpolitik
Skr. 2006/07:58, bet. 2006/07:SfU8
Skrivelsen är beslutbehandlad.
Mom. 47 om skrivelsen: Den 27 september 2007 beslutade reger
ingen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
51. nr 156
Vissa frågor om trafikförsäkring och rättsskyddsförsäkring
Prop. 2006/07:50, bet 2006/07:CU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 333, 335 och 336).
52. nr 159
Några aktiebolagsrättsliga frågor
Prop. 2006/07:70, bet. 2006/07:CU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 316 och 317).
53. nr 160
Danmarksavtalet
Prop. 2006/07:106, bet. 2006/07:CU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 441–443 och 446).
54.	170
Elektronisk underrättelse i vissa ärenden om utgivningsbevis
Prop. 2006/07:87, bet. 2006/07:KU18
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Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75

Den 7 juni 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 477).

Justitiedepartementet

55. nr 172
Fastställande av löner för riksdagens ombudsmän, m.m.
Framst. 2006/07:RS1 och 2006/07:RR1, bet. 2006/07:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 341–344).
56. nr 190
Nya nordiska regler om makars förmögenhetsförhållanden
Prop. 2006/07:60, bet 2006/07:CU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 522 och 523).
57. nr 194
Harmoniserad patenträtt
Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av den reviderade europeiska patentkonventionen m.m. p. 1–2: Den 6 september 2007 beslutade regeringen
att revisionsakten skulle ratificeras. Ratifikationsinstrumentet de
ponerades per den 21 september 2007. Den 7 juni 2007 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 516). Momentet är slut
behandlat.
Mom. 2 om patenträttskonventionen och förslagen i övrigt p. 3–6:
Den 6 september 2007 beslutade regeringen att konventionen skulle
ratificeras. Ratifikationsinstrumentet deponerades per den 27 sep
tember 2007. Den 7 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 516–518). Momentet är slutbehandlat.
58. 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
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om förslag om ändring i upphovsrättslagen: Den 7 juni
2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 521). Mo
mentet är slutbehandlat.
Mom. 2 om översyn av upphovsrättslagen*: Regeringen avser att
besluta direktiv för en utredning om konstnärsfrågor under senare
delen av 2008 och däri bl.a. hantera de fem frågor som omfattas av
riksdagens tillkännagivande. Momentet är inte slutbehandlat.
59. nr 225
Sekretess för uppgifter i vissa säkerhetskopior
Bet. 2006/07:KU26
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Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75

Den 28 juni 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 645).

Justitiedepartementet

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
60. nr 5
Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptag
ning
Prop. 2006/07:121, bet. 2007/08:JuU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 november 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 772 och 773).
61. nr 10
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig
kameraövervakning
Prop. 2007/08:9, bet. 2007/08:JuU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 november 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 969 och 970).
62. nr 11
Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.
Prop. 2005/06:177, 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:
JuU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 november 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 978–986).
63. nr 12
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
Prop. 2007/08:6, bet. 2007/08:JuU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 22 november 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 935).
64. nr 17
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 01, 04 och 08, bet 2007/08:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag: Den 29 november 2007 beslutade regeringen om änd
ring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende åttonde ut
giftsområdets anslag 12:1 Migrationsverket och 12:5 Kostnader
vid domstolsprövning i utlänningsärenden. Den 6 december 2007
beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret
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2007 avseende första utgiftsområdets anslag 46:2 Justitiekanslern
och fjärde utgiftsområdets anslag 4:1 Polisorganisationen, 4:2 Sä
kerhetspolisen, 4:5 Sveriges Domstolar och 4:12 Rättsliga biträden
m.m. Den 13 december 2007 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende fjärde utgiftsområdets
anslag 4:7 Brottsförebyggande rådet.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

65. nr 28
Registrering av förlagsandelar
Prop. 2006/07:112, bet. 2007/08:CU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 november 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 870–874).
66. nr 46
Vissa sekretessfrågor
Framst. 2007/08:RS1, bet. 2007/08:KU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1210–1212).
67. nr 53
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2007/08:1, utg. omr. 4, bet. 2007/08:JuU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för bud
getåret 2008 avseende fjärde utgiftsområdets anslag 4:1 Polisorga
nisationen, 4:2 Säkerhetspolisen, 4:3 Åklagarmyndigheten, 4:4 Eko
brottsmyndigheten, 4:5 Sveriges Domstolar, 4:6 Kriminalvården,
4:7 Brottsförebyggande rådet, 4:8 Rättsmedicinalverket, 4:9 Gen
tekniknämnden, 4:10 Brottsoffermyndigheten, 4:11 Ersättning för
skador på grund av brott, 4:12 Rättsliga biträden m.m., 4:13 Kost
nader för vissa skaderegleringar m.m., 4:14 Avgifter till vissa inter
nationella sammanslutningar, 4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyg
gande arbete och 4:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.
68. nr 76
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 1, bet. 2007/08:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 13 december 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1355).
69. nr 83
Utgiftsområde 8 Migration
Prop. 2007/08:1 utg.omr. 8, bet. 2007/08:SfU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 8 Migration: Den 19 decem
ber 2007 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande an
slag.
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70. nr 84
Sekretess för uppgifter på tsunamibanden
Prop. 2007/08:38, bet. 2007/08:KU5
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Justitiedepartementet

Den 13 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1353 och 1354).
71. nr 101
Registreringen av riksdagsledamöters åtaganden m.m.
Framst. 2006/07:RS3, bet. 2007/08:KU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 januari 2008 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 38).
72. nr 113
Utgiftsområde 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2007/08:1, bet 2007/08:FiU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 december 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1432).
73. nr 121
Gränsöverskridande fusioner, m.m.
Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 januari 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 2–8, 10–12).
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Utrikesdepartementet

Skr. 2007/08:75

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) och skr. 2006/07:75 (p. UD 1).
Skrivelsen är inte 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 utveck
lingspolitik (UD-UP) vars huvuduppgift är att bidra till kunskap om
globala utvecklingsfrågor och ansvara för den operativa samordning
en med uppgift att driva de mål, perspektiv och huvuddrag som for
muleras i propositionen. Regeringskansliet genomförde under hösten
2004 en omfattande intern utbildning i syfte att höja kunskapsnivån
rörande politiken för global utveckling samt den nationella strategin
för hållbar utveckling. Under 2005 började förutsättningarna utredas
för att inrätta ett s.k. Forum för global utveckling, med syfte är att
främja en bred samhällsdialog samt öka kunskapen om regeringens
politik för global utveckling. Regeringen avser att i en kommande
skrivelse till riksdagen i mars 2008 om politiken för global utveck
ling redovisa en modell för hur syftet med ett Medborgarforum ska
uppnås. 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 inte slutbehandlat.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
2.

nr 79
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2005/06:1 utg.omr. 7, bet. 2005/06:UU2
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. UD 32) och skr.
2006/07:75 (p. UD 2).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 20 om vissa inslag i biståndspolitiken*: Regeringen beslutade
den 28 februari 2008 en skrivelse om Sveriges relation med Afrika
söder om Sahara (skr. 2007/08:67). Momentet är slutbehandlat.

Skr. 2007/08:75
Utrikesdepartementet

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
3.

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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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. Resultatet av de samlade ansträngningarna kommer
att redovisas under 2008.

4.

nr 117
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemen
skaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien
Prop. 2006/07:30, bet. 2006/07:UU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen beslutade den 19 april 2007 att avtalet ska godkännas.

5.

nr 121
Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i
Bosnien och Hercegovina
Prop. 2006/07:51, bet. 2006/07:UU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda
insatsen i Bosnien och Hercegovina: regeringen har i regleringsbrev
för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten beslutat om en fort
satt svensk insats.
Mom. 2 om begränsning av mandatet för den svenska Kosovostyrkan*: Med hänsyn till den osäkra situation som för närvarande
råder i Kosovo avser regeringen inte att nu lämna en proposition om
det fortsatta svenska deltagandet i den svenska Kosovostyrkan. Re
geringen följer noga utvecklingen och om det bedöms möjligt åter
kommer regeringen under hösten 2008 med en proposition i ämnet.
Mom. 2 är inte slutbehandlat.

6.

nr 132
Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon
Prop. 2006/07:72, bet. 2006/07:UFöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Regeringen beslutade den 12 april 2007 genom ändring av regle
ringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försvarsmakten om en för
längning av den svenska insatsen.
7.

Skr. 2007/08:75
Utrikesdepartementet

nr 140
Europarådet
Skr. 2006/07:81, bet. 2006/07:UU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

8.

nr 142
Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa under år 2006
Skr. 2006/07:82, bet. 2006/07:UU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

9.

nr 167
Strategisk exportkontroll 2006
Skr. 2006/07:114, bet. 2006/07:UU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 juli 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.

10. nr 192
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i
Afghanistan
Prop. 2006/07:83, bet. 2006/07:UFöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
I regleringsbrev avseende Försvarsmakten för budgetåren 2007 och
2008 har regeringen beslutat om en fortsatt svensk insats.
11. nr 197
Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor
Skr. 2005/06:06, bet. 2006/07:UU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 mars 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
12. nr 203
Norden
Skr. 2006/07:90, bet. 2006/07:UU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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Riksmötet 2007/08

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Utrikesdepartementet

13. nr 4
Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens
gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur
Prop. 2007/08:7, bet. 2007/08:UFöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 februari 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
14. nr 6
Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om internationella
sanktioner
Prop. 2007/08:2006/07132, bet. 2007/08:UU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 februari 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
15. nr 18
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag: den 6 december 2007 beslutade regeringen om ändring
av regleringsbrev för ifrågavarande anslag.
16. nr 32
Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad
och Centralafrikanska republiken
Prop. 2007/08:14, bet. 2007/08:UFöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2007 beslutade regeringen om en svensk insats.
17. nr 64
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Prop. 2007/08:1, utg.omr.5, bet. 2007/08:UU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om bemyndigande avseende anslag 5:9, mom. 2 om bemyndigande avseende anslag 5:11 och mom. 3 om anslagen under
utgiftsområde 5 Internationell samverkan: den 13 och den 19 de
cember 2007 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande
anslag.
18. nr 65
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2007/08:1, utg.omr.7, bet. 2007/08:UU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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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 , strategier
samt bestämmelser för ifrågavarande anslag.
Mom. 1 e) om bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende
särskild satsning i Swedfunds verksamhet under 2008, och f) om
bemyndigande beträffande icke vinstdrivande rättssubjekt i utvecklingsländer: frågorna bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 1 är inte slutbehandlat.

Skr. 2007/08:75
Utrikesdepartementet

19. nr 97
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2007/08:1, utg.omr.24, bet. 2007/08:NU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för och inriktning av näringspolitiken samt mom.
3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv – e) bemyndigande avseende exportkreditgarantier, f) bemyndigande avseende
investeringsgarantier, g) bemyndigande avseende upplåningsrätter
och h) anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv: den 19 och den
20 december 2007 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågava
rande anslag.
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Försvarsdepartementet

Skr. 2007/08:75

Äldre riksmöten

Försvarsdepartementet

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
1.

nr 196
Skogsbrandsbevakning
Bet. 2003/04:FöU7
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Fö 7), skr. 2005/06:75
(p. Fö 2), skr. 2006/07:75 (p. Fö 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om utvärdering av vilka eventuella konsekvenser det avskaffade
skogsbrandflyget medfört: Regeringen har genom beslut den 19 maj
2004 om ändrat regleringsbrev för 2004 för Statens räddningsverk
gett Statens räddningsverk i uppdrag att utvärdera konsekvenserna
av att verket fr.o.m. 2002 upphörde att lämna bidrag till skogs
brandsbevakningsverksamhet med flyg. Räddningsverket lämnade
en lägesrapport i årsredovisningen för 2004 och har slutredovisat
uppdraget i årsredovisningen för 2005. Regeringen beslutade den 28
april 2005 att Statens räddningsverk till länsstyrelser i de län som
drabbades av stormen i januari 2005 fick utbetala högst 2 000 000
kronor för skogsbrandsflyg under perioden april – oktober 2005.
Regeringen har genom beslut den 19 maj 2005 gett Räddningsverket
i uppdrag att vidta åtgärder inför den ökade risken för skogsbränder
under sommaren 2005 till följd av stormen i januari 2005 för att dels
förebygga skogsbränder, dels förbättra förmågan att hantera skogs
bränder. Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) har därefter i
juni 2006 anmodat Räddningsverket att senast den 15 januari 2007
redovisa vilka effekter bidraget till skogsbrandflyg har haft under
åren 2005–2006. Statens räddningsverk har den 15 januari 2007 re
dovisat uppdraget. Regeringen beslutade den 19 april 2007 om änd
ring av regleringsbrev för Statens räddningsverk för 2007 att den
statliga finansieringen av skogsbrandflyget ska återinföras. Skrivel
sen är slutbehandlad.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
2.

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).
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
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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 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 re
geringen också åt en särskild utredare att föreslå åtgärder för att ut
veckla ett centrum för civil test- och övningsverksamhet i subarktisk
miljö. Uppdraget slutredovisades i juni 2006 genom betänkandet
Testa och öva i norra Sverige – Center i Arvidsjaur (SOU 2006:62).
Betänkandet har remissbehandlats och ärendet bereds inom Reger
ingskansliet (Näringsdepartementet). Momentet är inte slutbehand
lat.

Skr. 2007/08:75
Försvarsdepartementet

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
3.

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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 b) om bemyndigande till regeringen att för 2007 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 15 januari 2008.
Momentet är slutbehandlat.
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
med framställan om anskaffning eller utveckling av viktigare mate
rielprojekt för regeringens godkännande i enlighet med riksdagens
beslut. Innan regeringen fattar beslut som medför långtgående eko
nomiska åtaganden avseende ledningssystem avser regeringen åter
komma till riksdagen med en samlad redovisning avseende utveck
lingen av olika ledningssystem. Momentet är inte slutbehandlat.

4.

nr 144
Behandling av personuppgifter inom Försvarsmaktens och Försva
rets radioanstalts underrättelseverksamhet
Prop. 2006/07:46, bet. 2006/07:FöU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om propositionens lagförslag: Den 10 maj 2007 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 258 och 259).
5.

nr 193
Högskoleutbildning av officerare m.m.
Prop. 2006/07:64, bet. 2006/07:FöU9
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Försvarsdepartementet

Mom. 1 om att inrätta Försvarshögskolan som en högskola som lyder under högskolelagen (1992:1434) fr.o.m. den 1 januari 2008:
Den 13 december 2007 beslutade regeringen förordning om ändring
i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1337). Den 22 november
2007 beslutade regeringen om förordning för Försvarshögskolan
(SFS 1164).
Mom. 2 om lag om ändring i högskolelagen (1992:1434): Den
7 juni 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
2007:511). Momentet är slutbehandlat.
6.

nr 208
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Prop. 2005/06:63, bet. 2006/07:FöU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 och 4 om lagförslagen: Riksdagen beslutade den 14 juni
2007 att regeringens förslag till lag om signalspaning i försvarsun
derrättelseverksamhet 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 om 2 kap.
12 § tredje stycket regeringsformen var tillämpligt. Momenten är
inte slutbehandlade.

7.

nr 226
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet
Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:FöU10
Skrivelsen är inte 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). Momenten är inte slutbehandlade.
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Riksmötet 2007/08

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Försvarsdepartementet

8.

nr 33
Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m.
Prop. 2006/07:116, bet. 2007/08:FöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslag: Den 6 december 2007 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 1258 – 1260).

9.

nr 47
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 a) om anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet: Den 13, den 19 och den 20 december 2007
beslutade regeringen regleringsbrev för 2008 avseende myndighe
ternas verksamhet och tilldelning av anslagsmedel m.m. i enlighet
med riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 b) 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: Mo
mentet är inte slutbehandlat.
Mom.1 c) om investeringsplan för Försvarsmakten för 20082010: Regeringen har genom beslut den 19 december 2007 om reg
leringsbrev för Försvarsmakten för budgetåret 2008 fastställt inves
teringsplan för Försvarsmakten för 2008 enligt riksdagens beslut.
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 d) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 6:2 Materiel och anläggningar: Regeringen har genom beslut den 19 decem
ber 2007 om regleringsbrev för Försvarsmakten för 2008 fastställt
bemyndigande för Försvarsmakten i enlighet med riksdagens beslut.
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 e) om bemyndigar regeringen att för 2008 låta Försvarets materielverk disponera en kredit i Riksgäldskontoret på högst
21 500 000 000 kr: Regeringen har genom beslut den 19 december
2007 om regleringsbrev för Försvarets materielverk för 2008 med
gett Försvarets materielverk att disponera en kredit i Riksgäldskon
toret i enlighet med riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 f) om investeringsplan för Kustbevakningen för 2008–
2010: Regeringen har genom beslut den 19 december 2007 om reg
leringsbrev för Kustbevakningen för 2008 fastställt investeringsplan
för Kustbevakningen enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbe
handlat.
Mom. 1 g) om bemyndigande till regeringen att under 2008 för
ramanslaget 7:2 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 2008: Regeringen har genom beslut den 19 december 2007 om
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regleringsbrev för Statens räddningsverk för 2008 medgett att Sta
tens räddningsverk får ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
20 000 000 kr efter 2008. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 h) om investeringsplan för Statens räddningsverk för
2008–2010: Regeringen har genom beslut den 19 december 2007
om regleringsbrev för Statens räddningsverk för 2008 fastställt in
vesteringsplan för Statens räddningsverk enligt riksdagens beslut.
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 i) om investeringsplan för krisberedskapen för 2008–
2010: Regeringen har genom beslut den 20 december 2007 om
regleringsbrev för Krisberedskapsmyndigheten för 2008 fastställt
investeringsplan för Krisberedskapsmyndigheten enligt riksdagens
beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 j) om bemyndigande till regeringen att under 2008 för
ramanslag 7:5 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar
av tjänster, utrustning och ingå avtal och beställningar av tjänster,
utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder mm på högst
665 000 000 kr efter 2008: Regeringen har genom beslut den 20
december om regleringsbrev för Krisberedskapsmyndigheten 2008
medgett Krisberedskapsmyndigheten att besluta om avtal och be
ställningar enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 k) om bemyndigande till regeringen att för 2008 låta
Statens räddningsverk disponera en låneram i Riksgäldskontoret
för beredskapsinvesteringar på högst 660 000 000 kronor: Reger
ingen har genom beslut den 19 december 2007 om regleringsbrev
för Statens räddningsverk för 2008 medgett Statens räddningsverk
att disponera en låneram enligt riksdagens beslut. Momentet är slut
behandlat.
Mom. 1 l) om bemyndigande till regeringen att för 2008 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kr: Regeringen har genom
beslut den 19 december 2007 om regleringsbrev för Socialstyrelsen
för 2008 medgett Socialstyrelsen att disponera en låneram enligt
riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 m) om fastställelse av avgiftsuttaget för finansiering av
åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kr under 2008: Reger
ingen har genom beslut den 19 december 2007 om reglerings brev
för Post- och telestyrelsen m.m. för 2008 inom utgiftsområdet 22
Kommunikationer och utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot
sårbarhet fastställt avgiftsuttaget enligt riksdagens beslut. Momentet
är slutbehandlat.
Mom. 1 n) om avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst
250 000 000 kr under 2008: Regeringen har genom beslut den 19
december 2007 om regleringsbrev för Elsäkerhetsverket m.m. för
2008 fastställt avgiftsuttaget enligt riksdagens beslut. Momentet är
slutbehandlat.

Skr. 2007/08:75
Försvarsdepartementet
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Mom. 2 om Försvarsmaktens anslagsstruktur*: Frågan bereds för
närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen återkommer i bud
getpropositionen för 2009. Momentet är inte sluthandlat.
Mom. 3 om insatsorganisationen m.m.: Regeringen har genom
beslut den 19 december 2007 om regleringsbrev för Försvarsmakten
för 2008 beslutat om Försvarsmaktens insatsorganisation. Momen
tet är slutbehandlat.
Mom. 4 aspirantskolor: Regeringen har sedan tidigare gjort änd
ringar i Officersförordningen (2007:1268) som möjliggör ett infö
rande av aspirantskolor i Försvarsmakten. Under våren 2008 kom
mer ytterligare förordningsändringar göras inför ett införande av
aspirantskolor i Försvarsmakten. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 5 om befälsordningen: Regeringen beslutade den 6 decem
ber 2007 om ändring i Officersförordningen (2007:1268) innebä
rande att det inte längre ställs krav på grundläggande högskolebe
hörighet för tillträde till den officersutbildning som sker inom För
svarsmakten. Regeringen har vidare genom beslut den 17 januari
2008 uppdragit åt Försvarsmakten att påbörja genomförandet av en
reformering av Försvarsmaktens befälsordning. Regeringen avser
återkomma till riksdagen med en redovisning av den framtida ut
formningen av Försvarsmaktens befälsordning. Momentet är inte
slutbehandlat.
Mom. 6 om militärhistorisk forskning: Regeringen beslutade den
22 november om en förordning för Försvarshögskolan (2007:1164).
Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2008, då även förordning
om instruktionen för Försvarshögskolan (1996:1476) upphörde att
gälla. Därmed förekommer inte längre någon särskild reglering för
att säkerställa främjandet av den militärhistoriska forskningen. Mo
mentet 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 med riksdagens
beslut. Momentet är inte 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. Momentet
är inte slutbehandlat.
Mom. 9 om Försvarsmaktens logistik: Regeringen beslutade den
3 april 2007 att Försvarsmakten i budgetunderlaget för 2009 ska
redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för
att effektivisera Försvarsmaktens logistik. Momentet är inte slutbe
handlat.
Momenten 1 b), 2, 4, 5, 7, 8 och 9 är inte slutbehandlade.

Skr. 2007/08:75
Försvarsdepartementet
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10. nr 109
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen
Bet. 2007/08:UFöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Försvarsdepartementet

Den 6 februari 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna. Skrivelsen är slutbehandlad.
11. nr 110
Beredskapen för kärnkraftsolyckor
Bet. 2007/08:FöU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom 1 om beredskapen för kärnkraftsolyckor*: Frågan bereds för
närvarande i Regeringskansliet och under våren 2008 planerar re
geringen att lägga fram en proposition som bland annat föreslår
åtgärder för att förbättra kärnkraftsberedskapen. Skrivelsen är inte
slutbehandlad.
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Socialdepartementet

Skr. 2007/08:75

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) och skr. 2006/07:75 (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
2008.
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 3), skr. 2004/05:75 (p. S 2), skr. 2005/06:75 (p. S 2) och skr.
2006/07:75 (p. S 2).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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 och frågan kommer att beredas
under 2008 inom Regeringskansliet.
3.

Skr. 2007/08:75
Socialdepartementet

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) och skr. 2006/07:75 (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
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
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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 avser att
ge Statskontoret i uppdrag att svara för en uppföljning av landsting
ens ekonomiska redovisning av folktandvården och vid behov före
slå åtgärder. Om kraven på ökad transparens inte uppfylls inom de
närmaste två åren anser regeringen att lagstiftning bör övervägas.

Skr. 2007/08:75
Socialdepartementet

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
4.

nr 195
Handikappolitik
Mot. 2000/01:So538 m.fl., bet. 2000/01:SoU12
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. S 23), skr. 2002/03:75
(p. S 16), skr. 2004/05:75 (p. 10), skr. 2005/06:75 (p. S 9) och skr.
2006/07:75 (p. S 6).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 26 om väntetider vid insatser enligt LSS och socialtjänstlagen*: Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2001 Social
styrelsen i uppdrag att kartlägga och analysera antalet ej verkställda
domstols- och myndighetsbeslut enligt 9 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade respektive 6 § b) och f)
socialtjänstlagen (1980:620). Uppdraget redovisades i mars 2002. I
regleringsbrevet för budgetåret 2002 gav regeringen Socialstyrelsen
i uppdrag att fortsätta arbetet och att återkomma med ytterligare en
rapport senast den 31 mars 2003. Den 19 december 2002 beslutade
regeringen skrivelse till riksdagen om uppföljning av den Nationella
handlingsplanen för handikappolitiken (skr. 2002/03:25).
Socialstyrelsen har i regleringsbrevet för budgetåret 2003 fått i
uppdrag att fortsätta arbetet nu utökat med att även omfatta åläg
ganden om sanktionsavgift enligt ovan nämnda lagar.
Regeringen (Justitiedepartementet) har på grundval av promemo
rian Kommunalt domstolstrots (Ds 2000:53) överlämnat en remiss
till lagrådet angående en effektivisering av påtryckningsmedlen i
form av påförande av sanktionsavgifter i de fall kommunerna trot
sar domstolsbeslut och beslutade den 14 mars 2002 propositionen
Åtgärder mot kommunalt domstolstrots (prop. 2001/02:122) samt
utfärdade den 30 maj 2002 den lag riksdagen antagit (SFS 439).
Den 14 december 2004 överlämnade Utredningen om verkställig
het av vissa gynnande kommunala beslut (S 2003:07) (dir. 2003:93)
betänkandet Beviljats men inte fått (SOU 2004:118) till regeringen.
Betänkandet har remissbehandlats.
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Den tidigare regeringen beslutade den 16 mars 2006 propositio
nen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop.
2005/06:115). I propositionen lämnades förslag om ändring i social
tjänstlagen som syftar till att stärka rättssäkerheten för personer som
beviljats bistånd. Regeringen beslutade den 6 december 2007 pro
positionen Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
m.m. (prop. 2007/08:43).

Skr. 2007/08:75
Socialdepartementet

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
5.

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) och skr.
2006/07:75 (p. S 8).
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 31 november 2007 prome
morian Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och
sjukvårdsutbildning från tredje land (Ds 2007:45). Promemorian
kommer under våren 2008 att remissbehandlas och därefter beredas
inom Regeringskansliet.

Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
6.

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) och
skr. 2006/07:75 (p. S 9).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 28 om personlig assistans m.m.*: Den 19 december 2002
u tfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende
Riksförsäkringsverket i vilket Riksförsäkringsverket gavs i upp
drag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera til�
lämpningen vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar
för hem och hushåll när den ene har rätt till personlig assistans och
assistansersättning. Denna kartläggning och analys skulle göras ur
ett könsperspektiv. Riksförsäkringsverket fick även i uppdrag att i
samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera hur tillämp
ningen av barns rätt till personlig assistans och assistansersättning
utvecklats. Riksförsäkringsverket skulle också redovisa hur barn
perspektivet beaktats. 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 Kommittén om översyn av personlig as
sistans för vissa personer med funktionshinder (Assistanskommit
tén) (S 2004:06) (dir. 2004:107, dir. 2004:179, dir. 2005:66 och dir.
2006:68). Kommittén har i tillläggsdirektiv fått förlängd utrednings
tid till den 30 juni 2008 (dir. 2007:84).
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 är föremål för Assistanskommitténs översyn som
enligt tilläggsdirektiv (dir. 2006:68) skall omfatta hela LSS – inte
bara insatsen personlig assistans. Däremot kan personer med psy
kiska funktionshinder ha rätt till dagverksamhet enligt socialtjänst
lagen (2001:453). Kommunerna skall även medverka till att de får
en meningsfull 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. Resultatet av tillsynen
kommer att överlämnas till regeringen som därefter avser att åter
komma till riksdagen i frågan.
Socialstyrelsen har tillsammans med länsstyrelserna avlämnat
en delrapport (Kommunernas insatser för personer med psykiska
funktionshinder. Tillsyn av verksamhetsplanering och utbud av in
satser) om ett tillsynsprojekt som omfattar kommunernas insatser
för personer med psykiska funktionshinder. Rapporten omfattar till
syn över kommunernas planering av verksamheten. Det konstateras
att kommunerna har ett relativt varierat utbud av verksamheter och
insatser. Så gott som alla kommuner kan erbjuda någon form av sys
selsättning.
Tillsynsprojektet avslutades hösten 2005. I slutrapporten Kom
munens insatser för personer med psykiska funktionshinder redovisar tillsynsmyndigheterna bl.a. hur läget ser ut när det gäller in
satsen sysselsättning. Det konstateras att så gott som alla kommu

Skr. 2007/08:75
Socialdepartementet
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ner kan erbjuda verksamheter för sysselsättning. Kommunerna kan
dessutom erbjuda en viss variation och ambitionerna avseende kva
litet är goda. En utbyggnad av verksamheter pågår i landet. Trots
ett varierat utbud får dock många inte den sysselsättning de behöver
och har rätt till. En ökad möjlighet till valfrihet av insatser på bl.a.
sysselsättningsområdet måste dessutom eftersträvas för att enskilda
skall få tillgång till ett mer anpassat stöd.
Den 23 oktober 2003 beslutade regeringen att tillkalla en nationell psykiatrisamordnare (S 2003:09) (dir. 2003:133) med uppgift
att bl.a. se över frågor som rör arbetsformer, samverkan, samord
ning, resurser, personal och kompetens inom vård, social omsorg
och rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshin
drade. Den nationella psykiatrisamordnaren har i promemorian En
översiktlig genomgång av dagsläget inom svensk psykiatri, som
lämnades till regeringen i juni 2004, gjort en översiktlig problem
inventering bl.a. när det gäller sysselsättning. För att nå en rimlig
nivå när det gäller sysselsättning och arbetsrehabilitering behövs
enligt samordnaren en effektutvärdering inom områdena, stöd till
daglig sysselsättning samt samordnad rehabilitering. Psykiatrisam
ordnaren lämnade i november 2006 slutbetänkandet Ambition och
ansvar (SOU 2006:100).
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 har beräknats för år 2006.
Satsningen utgörs av två delar. Den första delen avser 400 miljo
ner 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
verksamhetsutveckling, till exempel inom områdena samverkan, re
habilitering och sysselsättning.
Socialstyrelsen, som följer upp satsningen, har inkommit med
en första redovisning. I den framgår hur läget ser ut när det gäller
riktlinjer, arbetsformer och utbetalning av medlen för satsningar in
om psykiatriområdet. Intresset för den särskilda satsningen liksom
intresset för samverkan mellan landsting och kommuner har varit
stort. Alla landets kommuner, med få undantag, är medsökande.
Ett antal nationella utvecklingsprojekt genomförs eller planeras av
Socialstyrelsen i samverkan med nationell psykiatrisamordning,
bl.a. inom området arbete, sysselsättning och rehabilitering.
7.

Skr. 2007/08:75
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nr 171
Med tvång och god vilja – vad gör Statens institutionsstyrelse?
Riksdagens revisorer 2002/03:RR9, bet. 2002/03:SoU13
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. S 31), skr. 2004/05:75
(p. S 19), skr. 2005/06:75 (p. S 17) och skr. 2006/07:75 (p. S 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om revisorernas förslag i övrigt*: Den 11 december 2003
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende
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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). Utredningen förslag
bereds inom Regeringskansliet.
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 in
hämta personuppgifter från andra myndigheter i uppföljningssyfte.
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.

Skr. 2007/08:75
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Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
8.

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) och skr. 2006/07:75 (p. S 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 34 om vissa frågor om aktivitetsersättningen*: Den del av
 omentet som rör vilande ersättning vid studier lämnades för
m
slag om 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 kommer att
behandlas i Utredningen om översyn av aktivitetsersättningen (S
2007:15) (dir. 2007:183) som regeringen den 20 december 2007 be
myndigade vederbörande statsråd att tillkalla. Uppdraget ska redo
visas senast den 30 november 2008.
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
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i april 2007 i rapporten Kunskapsöversikt för handikappersättning
och vårdbidrag. Rapporten bereds inom Regeringskansliet.
9.

nr 155
Socialtjänstpolitik
Mot. 2002/03:So235 m.fl., bet. 2003/04:SoU5
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. S 26), skr. 2005/06:75
(p. S 20) och skr. 2006/07:75 (p. S 13).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
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Mom. 6 om barns inkomster av feriearbete m.m.*: Den 3 februari
2005 bemyndigade regeringen vederbörande statsråd att tillkalla en
särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att underlätta
inträdet på arbetsmarknaden för personer som är beroende av so
cialtjänstens försörjningsstöd (S 2005:01) (dir. 2005:10). Den 14
juni 2006 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utredningen (dir.
2006:72). Den särskilde utredaren redovisade sitt uppdrag i januari
2007 i betänkandet Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2).
Den 1 januari 2008 trädde en ny bestämmelse i socialtjänstlagen
(4 kap. 1 a §) i kraft. Av den nya bestämmelsen följer att hemmava
rande barns och skolungdomars inkomster av eget arbete inte ska
beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd om inkomsterna inte
överstiger ett halvt basbelopp (SFS 2007:1429).
Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
10. 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) och skr. 2006/07:75
(p. S 15).
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 ut
veckla arbetet med prioriteringsarbetet. Den 8 december 2005 gav
regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utveckla arbe
tet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Uppdraget som
även omfattade genderperspektiv i prioriteringsarbetet har redovi
sats i april 2007 och bereds inom Regeringskansliet.
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 sådana
av läkare förskrivna livsmedel som avses i 20 § livsmedelslagen
(1971:511) med det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger
120 kronor.
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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
lider av någon av de sjukdomar som anges i bilagan till förordning
en. Läkemedelsverket ska, enligt 6 § 2 st. samma förordning, upp
rätta en förteckning över de livsmedel som omfattas av prisnedsätt
ningen.
Läkemedelsverket för sedan maj 2000 inte upp några nya produk
ter på listan som läkarna har att följa när de skriver ut speciallivs
medel 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.
Frågan huruvida subventionssystemet av speciallivsmedel för
barn och vuxna eventuellt ska förändras i övrigt bereds fortsatt in
om Regeringskansliet.

Skr. 2007/08:75
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11. nr 188
Alkoholpolitik
Prop. 2003/04:161, bet. 2004/05:SoU9
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 26) och skr. 2006/07:75
(p. S 16).
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.
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). I utred
ningsuppdraget ingår bl.a. frågan om ålderskontroll vid försäljning
av s.k. folköl. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den
30 december 2008.
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12. nr 218
Folkhälsopolitik
Mot. 2004/05:So429 m.fl. , bet. 2004/05:SoU11
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 29) och skr. 2006/07:75
(p. S 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
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Mom. 10 om självmordsprevention*: Den 21 juli 2005 uppdrog re
geringen åt Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen att ta fram
förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för själv
mordsprevention. Uppdragen redovisades den 15 december 2006.
Regeringen har remissbehandlat ärendet och avser att behandla för
slagen i en kommande folkhälsoproposition under 2008.
13. nr 241
Ledarhundar
Prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 32) och skr. 2006/07:75
(p. S 18).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utvärdering*: Regeringen avser att tillsätta en utred
ning som ska lämna förslag på åtgärder för att stimulera tjänste
hundsaveln. Avsikten är att utredningen även ska utvärdera ledar
hundsverksamheten. Direktiven är under beredning i Regerings
kansliet.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
14. nr 90
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och
12)
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SfU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 49) och skr. 2006/07:75
(p. S 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om sjuklön*: Frågan om sjuklönesystemet kommer att tas
upp i samband med den parlamentariska utredningen angående en
reformerad socialförsäkring som regeringen har aviserat i budget
propositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 10, s. 22).
15. 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) och skr. 2006/07:75
(p. S 21).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 22 om spelberoende*: Regeringen följer utvecklingen på
spelmarknaden och avser att återkomma i frågan (prop. 2006/07:1,
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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 ska bl.a. föreslå hur en uppstramning och mo
dernisering av regelverket kan ske i syfte att stärka de allmänna
skyddsbehov som ska stå i förgrunden för svensk spelpolitik. Upp
draget ska slutredovisas senast den 15 december 2008.
Mom. 45 om anslag 16:4 bidrag till viss verksamhet för personer
med funktionshinder budgetåren 2007 och 2008*: Regeringen har i
regleringsbrev för budgetåren 2006, 2007 och 2008 avseende Soci
alstyrelsen ökat anslaget 16:4 med 2 miljoner kronor vilka tillförts
Ågrenska stiftelsen (prop. 2006/07:1, utg.omr. 9, s. 104–105 och
prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, s. 107). Momentet är slutbehandlat.

Skr. 2007/08:75
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16. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om framställningen från Riksrevisionens styrelse*: Reger
ingen gav i mars 2007 Statskontoret i uppdrag att se över myndighets
strukturen för barnpolitiken och lämna förslag på den mest effektiva
och ändamålsenliga myndighetsstrukturen för att genomföra reger
ingens barnpolitik och tillvarata barns och ungas rättigheter och in
tressen i samhället. I översynen ingick även att överväga hur såväl
insatser som styrmedel kan effektiviseras för att få ett ökat genom
slag för barnkonventionen på statlig och kommunal nivå. Statskon
toret redovisade sitt uppdrag till regeringen den 1 november 2007.
Statskontorets rapport har remissbehandlats och bereds vidare inom
Regeringskansliet. Regeringen avser därutöver att under våren 2008
återkomma till riksdagen med en redogörelse för barnpolitiken och
dess inriktning.
17. nr 144
Psykiatri
Mot. 2004/05:So218 m.fl., bet. 2005/06:SoU6
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården*: Regeringen kommer under 2008 att ta fram direktiv till en
översyn av den psykiatriska tvångslagstiftningen. Med utgångspunkt
i den Nationella psykiatrisamordnarens (S 2003:09) betänkanden,
Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)
och Ambition och ansvar (SOU 2006:100), kommer regeringen
att presentera förslag på psykiatrins område. Regeringen avser att
återkomma till frågan om det ekonomiska ansvaret för den rätts
psykiatriska vården inom ramen för nu nämnda arbete.
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18. nr 148
Legitimation och skyddad yrkestitel
Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 24).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
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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. Frågan bereds därför ytterligare
i Regeringskansliet.
19. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om samlad utredning om bidrag m.m. som påverkar barn,
reservation 4*: Regeringen har i Budgetpropositionen för 2008
(prop. 2007/08:1, utg.omr. 12, s. 19) mot bakgrund av riksdagens
tillkännagivande till regeringen om att snarast tillsätta en samlad ut
redning om bidrag m.m. som påverkar barn till särlevande föräldrar
skrivit att regeringen delar riksdagens bedömning och bereder frå
gan.
20. nr 218
Svensk narkotikapolitik
Skr. 2004/05:152, prop. 2005/06:30 m.fl., bet. 2005/06:JuSoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 33).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 15 om avgiftning*: I februari 2007 beslutade Socialstyrelsen
om nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Riktlin
jerna tillgodoser tillkännagivandet.
21. nr 219
Genetisk integritet m.m.
Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 34).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 12 om sekretess på försäkringsområdet*: Den 25 januari
2007 beslutade regeringen propositionen Sekretess i försäkringsfö
retag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk informa
tion (prop. 2006/07:41). I och med propositionen är riksdagens till
kännagivande slutbehandlat. I tidigare skrivelse till riksdagen (Skr.
2006/07:75) angavs felaktigt att skrivelsen inte var slutbehandlad.
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22. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Socialdepartementet

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). Utredningen ska bl.a. lämna förslag på hur patientens
ställning och inflytande över vården kan stärkas samt lämna förslag
till hur det fria vårdvalet och den nationella vårdgarantin kan lag
regleras. 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. Uppdraget ska redovisas senast den 15 de
cember 2008.
23. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om utvärdering av försöksverksamheten*: Vägverket kom
mer att genomföra en utvärdering av verksamheten med början år
2009. Utvärderingen kommer att genomföras i samarbete med han
dikapporganisationerna och omfatta dels frågan om försöksverk
samheten skett på bekostnad av beviljad färdtjänst och dels frågan
om försöksverksamheten inneburit att arbetet med att göra kollek
tivtrafiken tillgänglig för fler eftersatts. Frågan slutbehandlas i sam
band med Vägverkets utvärdering.
24. nr 332
Socialtjänst (förnyad behandling)
Mot. 2004/05:So208 m.fl., bet. 2005/06:SoU31
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 46).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 15 om regleringen av socialnämndens ansvar för brottsoffer*: Den 11 januari 2007 beslutade regeringen propositionen Soci
altjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (prop. 2006/07:38).
Mom. 20 om barnperspektivet i den sociala barn- och ungdomsvården*: Sociala barn- och ungdomsvårdskommitténs (S 2003:06)
betänkande Källan till en chans – Nationell handlingsplan för den
sociala barn- och ungdomsvården (SOU 2005:81) har beretts och
den 20 juni 2007 beslutade regeringen propositionen Utveckling av
den sociala barn- och ungdomsvården m.m. (prop. 2006/07:129).
Mom. 30 om anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen*: Den 8 februari 2007 beslutade regeringen om ändring av regle
ringsbrev för budgetåret 2007 i vilket Socialstyrelsen ges i uppdrag
i enlighet med riksdagens tillkännagivande.
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Riksmötet 2006/07

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Socialdepartementet

25. nr 113
Vissa pensionsfrågor
Prop. 2006/07:29, bet. 2006/07:SfU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen: Den 22 mars 2007 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 111–113).
26. nr 118
Hälso- och sjukvårdsfrågor
RRS framställning 2006/07:RRS7, bet. 2006/07:SoU8
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
registren har regeringen vidtagit åtgärder inom ramen för Dagmarö
verenskommelserna år 2007 och 2008. Frågan om Socialstyrelsens
ansvar ansvar och befogenheter att följa upp och utveckla vården på
nationell nivå bereds fortsatt inom Regeringskansliet.
27. nr 129
Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende
som tar emot barn
Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om förslag till lag om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn och mom. 3 om
lagförslagen i övrigt: Den 19 april 2007 utfärdade regeringen de la
gar riksdagen antagit (SFS 171–174).
28. nr 134
Vissa regler om ränta i samband med återkrav
Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om lagförslagen: Den 26 april 2007 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 194–211).
29. nr 145
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m.
Prop. 2006/07:38, bet. 2006/07:SoU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen: Den 3
maj 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 225).
30. nr 152
Driftsformer för sjukhus
Prop. 2006/07:52, bet. 2006/07:SoU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Driftsformer för sjukhus: Den 10 maj 2007 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 241).
31. nr 153
Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor
Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Socialdepartementet

Mom. 1 om läkemedelslagen m.fl., mom. 2 om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård och mom. 3 om sekretesslagen m.fl.:
Den 10 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 242–252).
32. nr 158
Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.
Prop. 2006/07:59, bet. 2006/07:SfU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om avskaffande av arbetsgivarens rehabiliteringsutredning,
mom. 2 om avskaffande av tidsfrister för kallelse till avstämningsmöte m.m. och mom. 4 om lagförslagen i övrigt: Den 24 maj 2007
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 298–300).
33. nr 166
Avskaffande av åldersgräns
Prop. 2006/07:, bet. 2006/07:SoU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om avskaffande av åldersgräns: Den 24 maj 2007 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 295, 296).
34. nr 213
Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott
m.m.
Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott
m.m.: Den 20 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 606–608).
Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
35. nr 7
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden un
der budgetåret 2006
Skr. 2006/07:125, bet. 2007/08:SoU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen: Den 29 november 2007 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna.
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36. nr 13
Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.
Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Socialdepartementet

Mom. 1 om läkarintyg från första dagen, mom. 3 om avveckling
av socialförsäkringsnämnderna, mom. 6 om frivillig sjukpenningförsäkring m.m., mom. 7 om försäkringen mot vissa semester
lönekostnader m.m., mom. 8 om försäkringsläkarens bedömning i
vissa fall, mom. 9 om revision av samordningsförbund inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och mom. 10 om lagförslagen i övrigt: Den 22 november 2007 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 999–1018).
37. nr 19
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om bemyndigande för anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna: Regeringen begärde i Budgetpropositionen för 2008
(prop. 2007/08:1, Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt
2 s. 58) ett bemyndigande att under 2007 ingå en överenskommel
se med Sveriges Kommuner och Landsting som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medförde ett behov av framtida anslag på högst
64,2 miljarder kronor under 2008–2010. Åtagandet bedömdes rym
mas i anslagsnivåerna för perioden 2008–2010.
Efter förhandling har staten och Sveriges Kommuner och Lands
ting den 24 januari 2008 tecknat en ettårig överenskommelse om
statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånerna för
2008. Det givna bemyndigandet utnyttjades därvid inte.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag: Den 22 november 2007 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försäk
ringskassan och den 6 december 2007 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens
folkhälsoinstitut.
Se p. Fi55.
38. nr 29
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade gravidi
teter
Prop. 2006/07:124, bet. 2007/08:SoU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förslag till lag om ändring i abortlagen (1974:595):
Den 22 november 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 998).
39. nr 35
Ändring i lagen om blodsäkerhet m.m.
Prop. 2007/08:2, bet. 2007/08:SoU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Ändring i lagen om blodsäkerhet m.m.: Den 29 november 2007 ut
färdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1127–1130).
40. nr 52
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.
Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Socialdepartementet

Mom. 3 om barns och ungas rätt till information, mom. 8 om genomförandeplan, mom. 10 om utredning av familjehem m.m., mom.
15 om ökade möjligheter till provtagning för att hålla de särskilda
ungdomshemmen drogfria och mom. 21 om lagförslagen i övrigt:
Den 13 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1311–1315).
41. nr 68
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:SfU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp, mom. 29 om anslag under utgiftsområde
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, mom. 34 om premiepensionssystemets efterlevandeskydd, mom. 35 om följdändring i lagen om
inkomstgrundad ålderspension och mom. 42 om anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn: Den 13
december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1309, 1310 och 1352) och den 20 december 2007 utfärdade
regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
42. nr 86
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:SoU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, mom. 2 om förslag om ändring i hälso- och sjukvårds
lagen (1982:763), mom. 3 om förslag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), mom. 7 om bemyndigande angående ramanslag
14:9 Insatser för vaccinberedskap, mom. 8 om bemyndigande angående ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd,
mom. 9 om bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, mom. 10 om bemyndigande
angående ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse och mom. 11
om bemyndigande angående ramanslag 26:2 Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap: Forskning: Den 18 december 2007
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1428, 1429).
Den 19 december 2007 och den 20 december 2007 utfärdade reger
ingen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
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43. nr 107
Nikotinläkemedel i handeln
Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Socialdepartementet

Mom. 2 om förslaget till lag om detaljhandel med nikotinläkemedel
m.m.: Den 20 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 1455-1458).
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Finansdepartementet

Skr. 2007/08:75

Äldre riksmöten

Finansdepartementet

Riksmötet 1997/98
Riksdagens skrivelse
1.

nr 165
Socialavgifter
Bet. 1997/98:SfU10
Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. Fi 27), 1999/2000:75
(p. Fi 18), 2000/01:75 (p. Fi 13), 2001/02:75 (p. Fi 7), 2002/03:75
(p. Fi 5), 2003/04:75 (p. Fi 4), 2004/05:75 (p. Fi 3), 2005/06:75
(p. Fi 2) och 2006/07:75 (p. Fi 2).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om vinstandelsmedel*: Regeringen har den 25 oktober 2007
överlämnat skrivelse 2007/08:33 Redovisning av en kartläggning av
systemet med vinstandelsstiftelser till riksdagen.

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
2.

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) och 2006/07:75 (p. Fi 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om skadlig skattekonkurrens i Europeiska unionen*: Uppför
andekodgruppen har även under 2007 fortsatt sitt arbete med att se
till att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden enligt uppförande
koden för företagsbeskattning. Någon samsyn i frågan om en över
syn av uppförandekoden för företagsbeskattning har inte kunnat
uppnås under året varför skrivelsen inte har kunnat slutbehandlas.

3.

nr 274
Riksdagen inför 2000-talet
2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. Fi 44), 2002/03:75
(p. Fi 19), 2003/04:75 (p. Fi 14), 2004/05:75 (p. Fi 8), 2005/06:75
(p. Fi 6) och 2006/07:75 (p. Fi 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om utvärdering av förändringarna*: Den 7 juli 2005 be
slutade regeringen att inrätta en arbetsgrupp inom Regeringskansliet
med uppgift att utvärdera effekter av omläggningen av budgetpro
cessen. I arbetsgruppen ingick bl.a. tjänstemän från Riksdagsför
valtningen. Arbetsgruppen har avlämnat sin rapport. Ärendet be
handlades i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, Förslag
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till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 4.8) avseende frågorna om
dubbelarbete i riksdagen under vår och höst med budgeten samt
uppföljning och utvärdering av riksdagsbeslut. Regeringen har i
2007 års ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100, avsnitt
4.1) samt i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, volym
1, avsnitt 4.3) behandlat frågorna om fasthet i budgetprocessen och
innehållet i den ekonomiska vårpropositionen. Mot denna bakgrund
är skrivelsen slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Finansdepartementet

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
4.

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) och
2006/07:75 (p.Fi 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om avskaffande av reklamskatten*: I budgetpropositionen för 2008
(prop. 2007/08:1, volym 1, avsnitt 5.7.3) aviserade regeringen ett yt
terligare steg i avskaffandet av den resterande reklamskatten och i
regeringens proposition 2007/08:18 Sänkt reklamskatt för vissa pe
riodiska publikationer föreslogs att samtliga periodiska publikatio
ner, även gratisutdelade, som inte är annonsblad, katalog eller pro
gram ska få samma lägre reklamskatt som sedan den 1 januari 2006
gäller för allmänna nyhetstidningar. De föreslagna ändringarna har
beslutats av riksdagen och trätt i kraft den 1 januari 2008 men ska
tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2007.

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
5.

nr 34
Frågor om kommunal demokrati
Motioner från allmän motionstid, bet. 2003/04:KU3
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Fi 62), 2004/05:75
(p. Fi 20), 2005/06:75 (p. Fi 11) och 2006/07:75 (p. Fi 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om kommunala extraval (res. 4)*: Regeringen har givit
kommittén för en samlad översyn av regeringsformen (dir 2004:96)
i uppdrag att bland annat överväga frågan om kommunala extraval.
Kommittén ska slutföra sitt uppdrag senast den 31 december 2008.

6.

nr 78
Ändrade regler för CFC-beskattning
Prop. 2003/04:10, bet. 2003/04:SkU6
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Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Fi 73) och 2006/07:75
(p. Fi 9).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Finansdepartementet

Mom. 5 om filialregeln m.m.*: Regeringen har i propositionen Änd
rade regler för CFC-beskattning, m.m. (prop. 2007/08:16) anfört att
den s.k. filialregeln i 39 a kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229)
är ändamålsenlig och att den inte behöver ändras. Skrivelsen är där
med slutbehandlad.
Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
7.

nr 61
Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten,
m.m.
Prop. 2003/04:33, bet. 2004/05:SkU11
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Fi 73), 2005/06:75
(p. Fi 20) och 2006/07:75 (p. Fi 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond, m.m.*: Regeringen
har den 20 juni 2007 beslutat att tillkalla en särskild utredare med
uppgift att göra en översyn av bestämmelserna om inkomstbeskatt
ning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund och
vissa andra juridiska personer (dir. 2007:97). Uppdraget ska redovi
sas senast den 30 juni 2009.

8.

nr 99
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Fi 84), 2005/06:75
(p. Fi 21) och 2006/07:75 (p. Fi 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om pris- och löneomräkning*: Regeringen har årligen i
budgetpropositionen, sedan budgetpropositionen för 2006, lämnat
en förklaring av modellen för pris- och löneomräkning. I budget
propositionen för 2008 (prop. 2007/08:1, volym 1, avsnitt 7.9) har
regeringen anfört att pris- och löneomräkningen i stort sett fungerar
bra och att regeringen inte har för avsikt att se över eller byta modell
för pris- och löneomräkningen. Riksdagens skrivelse föranleder där
för inga ytterligare åtgärder från regeringens sida.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
9.

nr 34
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1
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Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Fi 55) och 2006/07:75
(p. Fi 16).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Finansdepartementet

Mom. 3 om beslut om ramar för budgeten 2006 (avsnitten 4 och 5
exkl. 5.8), a) riktlinjer för utgifts- och skattepolitiken, d) utgifterna
för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten 2006, g) den
kassamässiga korrigeringen för 2006 och az) beräkningen av statsbudgetens inkomster samt mom. 10 om bemyndigande för ramanslag (avsnitt 7.5): Den 12 april 2007 beslutade regeringen skrivelsen
Årsredovisning för staten 2006 (skr. 2006/07:101, avsnitt 5).
10. nr 84
Utgiftsområde 17 kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Fi 65) och 2006/07:75
(p. Fi 17).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om museers och andra kulturinstitutioners lokalkostnader*:
Regeringen har i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1,
volym 1, avsnitt 7.9) anfört att pris- och löneomräkningen i stort sett
fungerar bra och att regeringen inte har för avsikt att se över eller
byta modell för pris- och löneomräkningen. Efter beredning av Eko
nomistyrningsverkets förslag (ESV:s rapport 2006:20) har regering
en den 6 september 2007 beslutat förordningar om ändring i dels
förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning,
dels förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder
lag och dels förordningen (2003:884) med instruktion för Ekonomi
styrningsverket. Regeringen har i budgetpropositionen för 2008 (a.
prop. volym 2, utgiftsområde 2, avsnitt 9) redovisat vad ändringarna
innebär och därmed på vilket sätt bl.a. kulturinstitutionernas roll
som motpart till Statens fastighetsverk har stärkts.
11. nr 117
Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar
Mot. 2004/05:Sk231 m.fl., bet. 2005/06:SkU13
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Fi 73) och 2006/07:75
(p. Fi 18).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar*: Regeringen
har den 6 september 2007 beslutat att tillkalla en särskild utredare
med uppgift att göra en översyn av 1991 års folkbokföringslag (dir.
2007:123). I översynen ingår att utreda om folkbokföringen även i
fortsättningen ska knytas till de kyrkliga församlingarna eller om
någon annan lösning ska väljas. Uppdraget ska slutredovisas senast
den 1 september 2009.
12. nr 131
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU4
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Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Fi 77) och 2006/07:75
(p. Fi 19)
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Finansdepartementet

Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivelsen
i denna del har behandlats i budgetpropositionen för 2008 (prop.
2007/08:1, volym 2, utgiftsområde 26, avsnitt 3).
13. nr 132
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Fi 78) och 2006/07:75
(p. Fi 20).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret
2006: Redogörelse har skett i budgetpropositionen för 2008 (prop.
2007/08:1, volym 2, utgiftsområde 27, avsnitt 3).
14. nr 152
Författningsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:KU15
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. A 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om rätt att inneha förtroendeuppdrag*: Regeringen avser
att behandla frågan i en proposition under våren 2008.
15. nr 153
Författningsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:KU15
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 21).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om rätt att inneha förtroendeuppdrag*: Regeringen avser
att behandla frågan i en proposition under våren 2008 (jfr p. Fi14).
16. nr 175
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:AU3
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 23).
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
ratifikation ändå kan vara lämplig. EG-domstolen har i dom den 18
december 2007 i mål C-341/05 (Laval un Partneri Ltd mot Svenska
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Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets
avdelning 1, Byggettan och Svenska Elektrikerförbundet) funnit att
krav på anslutning till svenskt kollektivavtal med det innehåll som
Byggnadsarbetarförbundet avtal hade i domen inte får ställas i ett
upphandlingsförfarande. Mot den bakgrunden fortsätter beredning
en inom Regeringskansliet.
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17. nr 176
Hyresrätt och bostadsrätt m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:BoU6
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 24).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om villkoren för att få hyra en bostad*: Regeringen beslu
tade den 21 februari 2008 att ge Boverket i uppdrag att undersöka
fastighetsägares förmedlingsprinciper.
18. nr 177
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:SkU16
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 25).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om beskattning av barnpension*: Ärendet bereds inom Re
geringskansliet och ett ställningstagande planeras under 2008.
19. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om ny utredning om oberoende kommunal revision (res.)*:
Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att analysera tänkbara
åtgärder för att ytterligare stärka den kommunala revisionens obero
ende. Regeringen beslutade den 29 november 2007 att ge Statskon
toret förlängd tid att redovisa uppdraget till den 14 april 2008.
20. nr 283
Kommunal demokrati och kompetens
Bet. 2005/06:KU26
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 36).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om minoritetsåterremiss (res. 1)*: I departementspromemo
rian Minoritetsåterremiss i kommuner och landsting (Ds 2007:42)
föreslås förändringar av nuvarande lagstiftning. Regeringen avser
att behandla frågan i en proposition under våren 2008.
21. nr 370
Tilläggsbudget 1 för 2006
Prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 55).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 8 om användning av anslaget 25:74 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.: Regeringen har den 20 juni 2007
medgivit att Växjö universitet får bilda ett holdingbolag knutet till
lärosätet och samma dag beslutat ändring av regleringsbrev för bud
getåret 2007 avseende universitet och högskolor m.m.
Mom. 30 om överskridanden av bemyndiganderamar*: Reger
ingen redovisade sin bedömning avseende frågan om överskridan
den av bemyndiganderamar i budgetpropositionen för 2007 (prop.
2006/07:1, volym 1, avsnitt 7.7). I propositionen redogjorde reger
ingen för de förordningsändringar som bereddes inom Regerings
kansliet samt informations- och utbildningsinsatser för myndighe
terna i syfte att öka kunskapen om hanteringen av bemyndiganden.
Den 23 november 2006 beslutade regeringen förordning om änd
ring i anslagsförordningen (1996:1189) och förordning om ändring
i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
I samma budgetproposition (a. prop. volym 1, avsnitt 9.5) redovi
sade regeringen vilka åtgärder som förestod gällande intern styrning
och kontroll vid statliga myndigheter med anledning av bl.a. påta
lade brister vid hantering av anslag och bemyndiganden. Den 23
november 2006 beslutade regeringen internrevisionsförordningen
(2006:1228) och den 14 juni 2007 beslutade regeringen förordning
om intern styrning och kontroll (SFS 603). Riksdagens skrivelse är
mot denna bakgrund slutbehandlad.
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Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
22. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken, mom. 2 om riktlinjer för budgetpolitiken och mom. 3 om beslut om utgiftsramar
och beräkning av inkomster för 2007, az) utgiftstak för staten och
offentlig sektor: Den 12 april 2007 beslutade regeringen 2007 års
ekonomiska vårproposition (prop. 2006/07:100).
Mom. 3 om beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomster
för 2007, b) statsbudgetens övriga utgifter: Den 25 januari 2007
översände Regeringskansliet skrivelsen avseende beräkningen av
myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2007
till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag be
slutade regeringen att lägga skrivelsen i denna del till handlingarna.
Skrivelsen kommer i övrigt i dessa delar att behandlas i regeringens
skrivelse Årsredovisning för staten 2007.
Mom. 3 om beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomster
för 2007, ax) beräkning av statsbudgetens inkomster, ay) ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten och mom. 9 om bemyndi-
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gande för ramanslag: Redogörelse kommer i dessa delar att ske i
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2007.
Mom. 4 om fördelning av utgifter 2008 och 2009: Den 13 sep
tember 2007 beslutade regeringen budgetproposition för 2008 (prop.
2007/08:1, Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 7.4).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3 b), ax), ay) och
mom. 9.
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23. nr 39
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 67).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om Svenska Spels stöd till idrotten: Den 29 mars 2007 be
slutade regeringen att ge chefen för Finansdepartementet i uppdrag
att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolags
stämma i AB Svenska Spel. Vid bolagsstämman den 25 april 2007
beslutades om disposition av AB Svenska Spels vinst.
24. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivel
sen kommer i denna del att slutbehandlas i budgetpropositionen för
2009.
25. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för 2007: Redo
görelse kommer att ske i budgetpropositionen för 2009.
26. nr 101
Förenklad hantering av medborgarförslag
Prop. 2006/07:24, bet. 2006/07:KU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 mars 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 68).
27. nr 105
Vissa ändringar i bestämmelser för Riksrevisionen
Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 mars 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 89).
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28. nr 108
Flytt av försäkringssparande
Prop. 2006/07:26, bet. 2006/07:FiU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 22 mars 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 122 och 123).
29. nr 114
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2006, bet. 2006/07:SkU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om förmån av fri bil*: Ärendet bereds inom Regeringskans
liet.
30. nr 115
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2006, bet. 2006/07:SkU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om införande av tonnageskatt*: Ärendet bereds inom Re
geringskansliet.
31. nr 130
Sekretess i försäkringsbolag om medicinsk genetik
Prop. 2006/07:41, bet. 2006/07:FiU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 3 april 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 142–145).
32. nr 148
Tullkontroll av kontanta medel, m.m.
Prop. 2006/07:68, bet. 2006/07:SkU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 270 och 271) och den 7 juni 2007 beslutade regeringen att sä
ga upp avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på arv och på
gåva.
33. nr 155
Folkbokföring av statsministerns familj
Bet. 2006/07:SkU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 283).
34. nr 157
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25
år
Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om nedsättning av socialavgifter för ungdomar: Den 24
maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 284–
287).
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35. nr 178
En fristående kronofogdemyndighet m.m.
Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om en fristående kronofogdemyndighet m.m.: Den 31 maj
2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 324–
332).
36. nr 181
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.
Prop. 2006/07:94, bet. 2006/07:SkU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om skattelättnader för hushållstjänster och mom. 2 om
vissa lagändringar med anledning av Bulgariens och Rumäniens
anslutning till EU: Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 346–350).
37. nr 182
Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Prop. 2006/07:105, bet. 2006/07:SkU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 592–596).
38. nr 187
Informationskrav i noterade företag, m.m.
Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 364–374).
39. nr 188
Vissa bostadspolitiska åtgärder
Prop. 2006/07:61, bet. 2006/07:CU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändring i lagen om allmännyttiga bostadsföretag och
mom. 2 om ändring i lagen om kommunalt stöd till boendet: Den 7
juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 479
och 480).
40. nr 198
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m.
Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om skatt på trafikförsäkringspremier och mom. 2 om följdändringar med anledning av tidigare ändringar i lagen om skatt på
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energi m.m.: Den 7 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 460–471).
41. nr 209
Statens upplåning och skuldförvaltning
Skr. 2006/07:104, bet. 2006/07:FiU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
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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 2006/07:104: Den 15 november 2007 beslutade
regeringen om riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2008.
42. nr 210
Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Skr. 2006/07:102, bet. 2006/07:FiU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 juni 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
43. nr 211
Ny lag om värdepappersmarknaden
Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 528–571).
44. nr 212
Införande av trängselskatt i Stockholm
Prop. 2006/07:109, bet. 2006/07:SkU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om införande av trängselskatt m.m.: Den 20 juni 2007 ut
färdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 616–618).
45. nr 214
Bidragsbrottslag
Prop. 2006/07:80, bet. 2006/07:SfU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om bidragsbrottslag: Den 20 juni 2007 utfärdade regering
en de lagar riksdagen antagit (SFS 612–615).
46. nr 218
Årsredovisning för staten
Skr. 2006/07:101, bet. 2006/07:FiU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 september 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
47. nr 220
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
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Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken, mom. 2 om
riktlinjer för budgetpolitiken och mom. 3 om det finanspolitiska
ramverket: Den 13 september 2007 beslutade regeringen budgetpro
position för 2008 (prop. 2007/08:1, volym 1, avsnitten 1, 4–7).
Mom. 4 om avveckling av Insättningsgarantinämnden: Den 10
april 2007 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2007 avseende Riksgäldskontoret och den 24 maj 2007
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007
avseende Insättningsgarantinämnden. I budgetpropositionen för
2008 (prop. 2007/08:1, volym 2, utgiftsområde 2, avsnitt 15.6) läm
nade regeringen förslag på lagändringar med anledning av myndig
hetsreformen. De föreslagna ändringarna har beslutats av riksdagen
och trätt i kraft den 1 januari 2008. Den 20 december 2007 beslu
tade regeringen förordning med instruktion för Riksgäldskontoret
och förordning om upphävande av förordningen (1996:595) med
instruktion för Insättningsgarantinämnden (SFS 1447 och 1451).
Samma dag beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008
avseende Riksgäldskontoret.
Mom. 5 om ändrad viktning av arbetsinkomst vid beräkning av
bostadstillägg för pensionärer m.fl. och mom. 6 om förändringar i
utjämningssystemet för kommunerna: Den 28 juni 2007 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 653 och 655).
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48. nr 222
Tilläggsbudget 1 för 2007
Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om avveckling av Nämnden för offentlig upphandling:
Den 15 mars 2007 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev
för budgetåret 2007 avseende Nämnden för offentlig upphandling
och Konkurrensverket och den 28 juni 2007 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Konkur
rensverket. Den 22 augusti 2007 beslutade regeringen förordning
om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkur
rensverket (SFS 690) och den 30 augusti 2007 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Nämnden
för offentlig upphandling.
Mom. 2 om låneram för Fortifikationsverket: Den 20 juni 2007
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007
avseende Fortifikationsverket.
Mom. 3 om försäljning av fastighet i Stockholm: Ärendet bereds
inom Regeringskansliet.
Mom. 4 om lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden: Den 30 augusti 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 709).
Mom. 5 om användning av anslaget 6:1 Förbandsverksamhet,
beredskap och fredsfrämjande truppinsatser, m.m.: Den 20 juni
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2007 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende Försvarsmakten.
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 fastställt
bemyndigande för Försvarsmakten i enlighet med riksdagens beslut.
Regeringen har under 2007 inte fattat beslut om luftvärnsrobotsys
tem till korvett av Visbyklass. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 7 om bemyndigande för anslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor: Den 20 juni 2007 beslu
tade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avse
ende Statens räddningsverk.
Mom. 8 om avveckling av Institutet för psykosocial medicin: Den
6 september beslutade regeringen förordning om upphävande av
förordningen (1996:615) med instruktion för Institutet för psykoso
cial medicin. Den 13 september 2007 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Institutet för psy
kosocial medicin och den 27 september 2007 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Stockholms
universitet och Karolinska institutet.
Mom. 9 om användning av anslaget 16:6 Bidrag till utrustning
för elektronisk kommunikation: Den 28 juni 2007 beslutade reger
ingen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende So
cialstyrelsen.
Mom. 10 om användning av anslaget 19:7 Bidrag för arbetet
med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård: Den 28 juni 2007
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007
avseende Försäkringskassan.
Mom. 11 om lag om ändring i sekretesslagen (1980:100): Den 20
juni 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 628).
Mom. 12 om användning av anslaget 24:3 Delegation för stöd
till jämställdhetsintegrering: Den 28 juni 2007 beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget
24:3 Delegation för stöd till jämställdhetsintegrering inom utgifts
område 14 Arbetsliv och avseende anslaget 30:3 Bidrag för kvin
nors organisering inom utgiftsområde 17.
Mom. 13 om bemyndigande för anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg och mom. 14 om
användning av anslaget 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: Den 29 november 2007 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
Myndigheten för skolutveckling.
Mom. 15 om användning av anslaget 25:70 Särskilda utgifter
inom universitet och högskolor m.m.: Den 20 juni 2007 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
universitet och högskolor m.m.
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Mom. 16 om bemyndigande för anslaget 25:77 Internationella
programkontoret för utbildningsområdet: Den 20 juni 2007 beslu
tade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avse
ende Internationella programkontoret för utbildningsområdet.
Mom. 17 om ändringar i föreskrifter om avgifter för spel och lotterier m.m.: Den 20 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 633–635).
Mom. 18 om utökad avtrappning av räntebidraget, mom. 19 om
användning av anslaget 31:11 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag, mom. 20 om bidrag till kommunala hyresgarantier,
mom. 21 om användning av anslaget 31:13 Stöd för att underlätta
för enskilda att ordna bostad och mom. 22 om fortsatt hantering
av äldre bostadskreditgarantier: Den 20 juni beslutade regeringen
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens
bostadskreditnämnd samt beslutade förordning om statligt bidrag
för kommunala hyresgarantier, förordning om statliga ersättnings
garantier för bostäder och förordning om ändring i förordningen
(1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention (SFS 623–625).
Vidare beslutade regeringen den 6 december 2007 att bevilja Tierps
kommun ett bidrag för rivning och sanering av bostadsområde.
Mom. 23 om lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering
på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus: Den 20 juni 2007 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 622).
Mom. 24 om disposition av intäkter från avgifter för djurskydd
och mom. 25 om användning av anslaget 43:5 Räntekostnader för
förskotterade arealersättningar m.m.: Den 28 juni 2007 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
Statens jordbruksverk.
Mom. 26 om riktlinjer för Exportkreditnämnden: Den 28 juni
2007 beslutade regeringen förordning om exportkreditgaranti (SFS
656).
Mom. 27 om bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB,
första dels-satsen: Ärendet bereds.
Mom. 27 om bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB,
andra dels-satsen: Den 20 juni beslutade regeringen om utbetalning
av aktieägartillskott till Arbetslivsresurs AR AB.
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, första stycket a) och b) 2: Den 20 juni 2007 beslu
tade regeringen förordning om ändring i förordningen (1990:927)
om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. och förordning
om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för
asylsökande m.fl. (SFS 619, 620 och 627)
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, första stycket b) 1: Den 20 juni 2007 beslutade re
geringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
anslag 2:5 Avsättning för garantiverksamhet.
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, första stycket b) 3: Den 20 juni 2007 beslutade re
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geringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
Integrationsverket och den 28 juni 2007 beslutade regeringen för
ordning om extra ersättning till kommuner 2007–2009 för att på
skynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden (SFS 662).
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, första stycket b) 4: Den 20 juni 2007 beslutade re
geringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
Arbetslivsinstitutet.
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, första stycket c): Regeringen har beslutat ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2007 enligt specifikation nedan.
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, andra stycket, första dels-satsen: Den 28 juni 2007
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007
avseende Socialstyrelsen.
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag, andra stycket, andra dels-satsen: Den 19 september
2007 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende Statens Skolverk.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3, mom. 6 och
mom. 27, första dels-satsen.
Utgiftsområde
Anslag

Dag för regeringens beslut

1
32:1
90:1
90:5

Rikets styrelse
Länsstyrelserna m.m.
Kungliga hov- och slottsstaten
Regeringskansliet m.m.

20 juni och 11 oktober 2007
20 juni 2007
28 juni 2007

2
1:3
1:5
1:9
1:15
2:5

Samhällsekonomi och finansförvaltning
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Ekonomiska rådet
Finanspolitiska rådet
Avsättning för garantiverksamhet

20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007

4
4:1
4:3
4:5

Rättsväsendet
Polisorganisationen
Åklagarmyndigheten
Sveriges Domstolar

28 juni 2007
28 juni 2007
28 juni 2007

5
5:1

Internationell samverkan
Bidrag till vissa internationella organisationer 28 juni 2007

6
6:1

Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Förbandsverksamhet, beredskap och freds
främjande truppinsatser, m.m.
Försvarets radioanstalt
Nämnder m.m.
Ersättning för räddningstjänst m.m.
Krisberedskap
Gemensam radiokommunikation för skydd
och säkerhet

6:6
6:9
7:3
7:5
7:6
7
8:1

Internationellt bistånd
Biståndsverksamhet
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20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
28 juni 2007
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Utgiftsområde
Anslag

Dag för regeringens beslut

8
12:2

Migration
Ersättningar och bostadskostnader

28 juni 2007

9
13:7
14:10
16:4

Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Läkemedelsförmånsnämnden
Insatser för vaccinberedskap
Bidrag till viss verksamhet för personer med
funktionshinder
Bidrag till utrustning för elektronisk kom
munikation

16:6
13
10:1
10:2
10:3
10:6
22:1
22:3
22:4
14
23:1
23:2
23:8
16
25:3

Arbetsmarknad
Integrationsverket
Integrationsåtgärder
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Avvecklingsmyndigheten för Integrations
verket
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga
kostnader
Lönebidrag och Samhall m.m.
Arbetsliv
Arbetsmiljöverket
Arbetslivsinstitutet
Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsin
stitutet.

28 juni 2007
28 juni 2007
28 juni 2007
28 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
28 juni 2007
28 juni 2007
28 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007

25:81

Utbildning och universitetsforskning
Utveckling av skolväsende, förskoleverksam
het och skolbarnomsorg
Valideringsdelegationen
Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning
Högskolan i Kalmar: Grundutbildning
Särskilda utgifter inom universitet och hög
skolor m.m.
Fortbildning av lärare

17
2:1
28:27
28:30

Kultur, medier, trossamfund och fritid
Lotteriinspektionen
Centrala museer: Myndigheter
Bidrag till vissa museer

20 juni 2007
28 juni 2008
28 juni 2008

19
33:1
33:3

Regional utveckling
Allmänna regionalpolitiska åtgärder
Transportbidrag

28 juni 2007
28 juni 2007

20
34:3
34:11
34:12

Allmän miljö- och naturvård
Åtgärder för biologisk mångfald
Miljöbilspremie
Havsmiljö

28 juni 2007
5 juli 2007
5 juli 2007

21
35:1

Energi
Statens energimyndighet: Förvaltningskost
nader
Teknikupphandling och marknadsintroduk
tion
Stöd för konvertering från direktverkande
elvärme

25:15
25:43
25:47
25:70

35:3
35:11

Finansdepartementet

29 november 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
20 juni 2007
19 september och 11 oktober
2007

28 juni 2007
28 juni 2007
28 juni 2007
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Utgiftsområde
Anslag
22
36:3
36:4
36:16
36:17
23
42:6
24
38:2
38:3
38:18
25
48:2

Kommunikationer
Banverket: Administration
Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
Järnvägsstyrelsen
Trängselskatt i Stockholm: Administrations
kostnader m.m.
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar
Djurskyddsmyndigheten
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25 oktober 2007
25 oktober 2007
8 november 2007
5 juli 2007

28 juni 2007

Näringsliv
Näringslivsutveckling m.m.
28 juni 2007
Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvalt
ningskostnader
11 oktober 2007
Kostnader för omstrukturering och genomlys
ning av statligt ägda företag m.m.
28 juni 2007
Allmänna bidrag till kommuner
Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

20 juni 2007

49. nr 223
Indelning i utgiftsområden
Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:KU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om tillsyn av offentlig upphandling, mom. 2 om bistånd
till Ryssland, mom. 4 om Integrationsverkets verksamhet, mom. 5
om Jämställdhetsombudsmannen m.fl., mom. 6 om bostadsbidrag
och mom. 7 om övriga utgiftsområdesändringar: Den 13 septem
ber 2007 beslutade regeringen budgetproposition för 2008 (prop.
2007/08:1, volym 1, avsnitt 7.4.1) i enlighet med de av riksdagen
godkända ändringarna på utgiftsområdena.
50. nr 224
Följdändringar med anledning av bildandet av Sveriges Kommuner
och Landsting, m.m.
Prop. 2006/07:113, bet. 2006/07:KU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 646 och 650).
Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
51. nr 1
Energibeskattning av vissa biobränslen
Prop. 2006/07:13, bet. 2007/08:SkU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 25 oktober 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 778).
52. nr 2
Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank
Prop. 2006/07:123, bet. 2007/08:SkU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 25 oktober 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 779).
53. nr 3
Vissa frågor avseende beskattning av sjöinkomst
Prop. 2007/08:3, bet. 2007/08:SkU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 november 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 764–767).
54. nr 15
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006
Skr. 2006/07:130, bet. 2007/08:FiU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om AP-fondernas verksamhet 2002–2006: Den 19 decem
ber 2007 beslutade regeringen lägga riksdagens skrivelse till hand
lingarna.
55. nr 20
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndigande för anslaget 1:14 Bidragsfastigheter:
Den 19 december 2007 beslutade regeringen ändring av reglerings
brev för budgetåret 2007 avseende Statens fastighetsverk.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag: Regeringen har beslutat om ändring av reglerings
brev för budgetåret 2007
– den 15 november 2007 avseende Ekonomiska rådet och Finans
politiska rådet,
– den 22 november 2007 avseende Skatteverket och Kronofogde
myndigheten,
– den 29 november 2007 avseende Ekonomistyrningsverket och
Statistiska centralbyrån,
– den 6 december 2007 avseende Verket för förvaltningsutveck
ling, och
– den 19 december 2007 beslutat regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende Ekonomiska rådet.
56. nr 30
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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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: Redogörelse kommer i dessa delar att ske i
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2008.
Mom. 3 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, a) om statsbudgetens utgifter per utgiftsområde:
Den 24 januari 2008 beslutade regeringen lägga riksdagens skrivel
se i denna del till handlingarna.
Mom. 3 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, b) statsbudgetens övriga utgifter: Den 24 januari
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. 3 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, m) förändrade nivåer för socialavgifter, n) allmän
pensionsavgift, ä) energiskatteavdrag för vindkraft, ai) kreditering
på skattekonto – konvertering från oljeuppvärmning och mom. 10
om lagförslagen på skatteområdet: Den 22 och den 29 november
2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 966–968,
1109 och 1168).
Mom. 4 om fördelning av utgifter 2009 och 2010: Skrivelsen
kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2009.
Mom. 5 om bemyndigande om upplåning, mom. 6 om lån för
myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål och mom. 7 om myndigheternas räntekontokrediter:
Den 24 januari 2008 översände Regeringskansliet skrivelsen i dessa
delar till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma
dag beslutade regeringen att lägga skrivelsen i dessa delar till hand
lingarna.
Mom. 8 om sjunde AP-fondens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret: Den 19 december 2007 beslutade regeringen om be
viljande av räntekonto med kredit och låneram i Riksgäldskontoret
för Sjunde AP-fonden.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2,
mom. 3 b), ak) al) och am) samt mom. 4 och 9.

Skr. 2007/08:75
Finansdepartementet

57. nr 31
Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ny upphandlingslagstiftning: Den 22 november 2007
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1091–1098).
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58. nr 34
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:SkU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution:
Den 19 december 2007 beslutade regeringen regleringsbrev för bud
getåret 2008 avseende Tullverket, Skatteverket och Kronofogde
myndigheten.
59. nr 41
Ändring i tullagen, m.m.
Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1274–1282).
60. nr 42
Vissa kapitalskattefrågor
Prop. 2007/08:12, bet. 2007/08:SkU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1122).
61. nr 43
Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
Prop. 2007/08:13, bet. 2007/08:SkU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1123–1125).
62. nr 44
Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer
Prop. 2007/08:18, bet. 2007/08:SkU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 29 november 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 1167).
63. nr 48
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om budget för utgiftsområde 6, a): Överklagandenämn
den för totalförsvaret har förts över från anslaget 7:8 Styrelsen för
psykologiskt försvar till anslaget 1:9 Arbetsgivarpolitiska frågor.
Nämnden, som numera benämns Statens överklagandenämnd, har
sitt kansli hos Kammarkollegiet. Den 20 december 2007 beslutade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Kammar
kollegiet.
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64. nr 55
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad

Skr. 2007/08:75
Finansdepartementet

Mom. 3 om anslagen för 2008 inom utgiftsområde 17: Den 19 de
cember beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 av
seende Lotteriinspektionen.
Mom. 10 om Svenska Spels stöd till idrotten m.m.: Ärendet be
reds inom Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 10.
65. nr 60
Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007–2009
Prop. 2007/08:19, bet. 2007/08:SkU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1251–1253).
66. nr 61
Ett förstärkt jobbskatteavdrag
Prop.2007/08:22, bet. 2007/08:SkU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen anta
git (SFS 1248).
67. nr 62
Vissa personbeskattningsfrågor
Prop. 2007/08:24, bet. 2007/08:SkU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om dubbel bosättning m.m. och mom. 2 om särskild löneskatt för personer födda 1937 och tidigare: Den 6 december 2007
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1249 och
1250).
68. nr 63
Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m.
Prop. 2007/08:16, bet. 2007/08:SkU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen anta
git (SFS 1254–1257).
69. nr 77
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2008 inom utgiftsområde 1, g) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 13 december 2007
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
Länsstyrelserna och Kungliga hov- och slottsstaten.
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70. nr 89
Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositio
nen för 2008
Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 18 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1383–1393).
71. nr 90
Reformerad beskattning av bostäder.
Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1398 och 1412–1422).
72. nr 91
Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrå
gor.
Prop. 2007/08:25, bet. 2007/08:SkU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt,
mom. 3 om införande av en konkurrensregel avseende verksamhet
i offentligrättsliga organ och mom. 4 om övriga EG-anpassningar,
m.m.: Den 18 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksda
gen antagit (SFS 1376–1379).
73. nr 92
Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pen
sionssparande.
Prop. 2007/08: 26, bet. 2007/08:SkU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1399–1411).
74. nr 104
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2008, b ) och mom. 2 om mål för bostadspolitiken: Den 19 decem
ber 2007 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008
avseende Statens bostadskreditnämnd.
Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2008, d): Den 19 december beslutade regeringen reglerings
brev för budgetåret 2008 avseende anslagen 31:2 Räntebidrag m.m.,
31:7 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter,
31:10 Byggkostnadsforum m.m., 31:11 Investeringsbidrag för an
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ordnande av hyresbostäder, 31:12 Ungdomsbostadssamordnare och
31:14 Bidrag till installation av hissar.
Mom. 6 om kreditgarantiverksamheten och mom. 7 om förvärvsgarantier: Den 17 januari 2008 beslutade regeringen förordning
om statliga kreditgarantier för förvärv av bostad och förordning om
ändring i förordningen (2007:624) om statliga ersättningsgarantier
för bostäder.
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75. nr 108
Kontroll av postförsändelser
Skr. 2007/08:30, bet. 2007/08:SkU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 17 januari 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
76. nr 112
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för politikområdet Effektiv statsförvaltning och
mom. 2 om anslagen för 2008 inom utgiftsområde 2, a) fördelning
av anslagen för 2008 inom utgiftsområde 2: Den 20 december 2007
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
anslagen inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvalt
ning.
Mom. 3 om bemyndigande för bidragsfastigheter och mom. 4 om
Statens fastighetsverk: Den 20 december 2007 beslutade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens fastighetsverk.
Mom. 5 om Fortifikationsverket: Den 20 december 2007 beslu
tade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Forti
fikationsverket.
Mom. 6 om Premiepensionsmyndigheten: Den 20 december 2007
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
Premiepensionsmyndigheten.
Mom. 7 om statens upplåning och skuldförvaltning och mom. 8
om avveckling av Insättningsgarantinämnden: Den 20 december
2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1433,
1434 och 1448–1450).
Mom. 9 om förvaltningen av stiftelsen Prinsessan Sofia Albertinas tillgångar: Den 20 december 2007 beslutade regeringen att
överföra förvaltningen av köpeskillingen för Arvfurstens palats till
Stiftelsen Sofia Albertina.
77. nr 116
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2008 inom utgiftsområde 25: Den 20 de
cember 2007 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
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2008 avseende anslagen 48:1 Kommunalekonomisk utjämning,
48:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader och 48:3 Bidrag
till organisationer inom det kommunalekonomiska området.
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78. nr 118
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 26 under 2008: Den 20
december 2007 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende 92:2 Oförutsedda utgifter och regleringsbrev för
budgetåret 2008 avseende Riksgäldskontoret.
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.
79. nr 119
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08: FiU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag för 2008 inom utgiftsområde 27: Den 20 decem
ber beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avse
ende anslaget 93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen.
Mom. 2 om åtagande som följer av EU-budgeten för 2008: Redo
görelse som följer av EU-budgeten för 2008 kommer att ske i bud
getpropositionen för 2010.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
80. nr 120
Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.
Prop. 2007/08:35, bet. 2007/08:FiU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1459–1466).
81. nr 123
Statsbudget för 2008.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 januari 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skri
velse till handlingarna.
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Utbildningsdepartementet

Skr. 2007/08:75

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) och
2006/07:75 (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. Förslagen bereds inom Ut
bildningsdepartementet i anslutning till beredningen av Skollags
kommitténs betänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU
2002:121). Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en pro
position med förslag till en ny skollag m.m.

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) och 2006/07:75 (p. U 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om yttranden till Skolverket över ansökningar*: Frågan
utreds av utredningen Lika villkor för offentliga och fristående sko
lor (U 2007:05) som ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 juni
2008.

Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
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) och 2006/07:75 (p. U 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om mångfald inom barnomsorgen*: Den 18 maj 2006 ut
färdade regeringen den lag riksdagen antagit (bet. 2005/06:UbU13,
rskr. 2005/06:240) (SFS 392). Den 20 juni 2005 remitterade Reger
ingskansliet ett utkast till lagrådsremiss med förslag till en ny skol
lag m.m. Inom Regeringskansliet bereds frågor om enskild förskole
verksamhet. En promemoria avses remitteras under 2008. Regering
en avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag
till en ny skollag m.m. (jfr U 6).
4.

Skr. 2007/08:75
Utbildningsdepartementet

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) och 2006/07:75 (p. U 4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om uppföljning och utvärdering av fristående skolor*:
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med
förslag till en ny skollag m.m.

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) och 2006/07:75 (p. U 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om entreprenad*: Regeringen avser att återkomma till
riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
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) och 2006/07:75 (p. U 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 23 om begäran om att regeringen verkställer riksdagens
tillkännagivande angående mångfald inom barnomsorgen*: Den
18 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (bet.
2005/06:UbU13, rskr. 2005/06:240) (SFS 392). Den 20 juni 2005
remitterade Regeringskansliet ett utkast till lagrådsremiss med för
slag till en ny skollag m.m. Inom Regeringskansliet bereds frågor
om enskild förskoleverksamhet. En promemoria avses remitteras
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under 2008. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en pro
position med förslag till en ny skollag m.m. (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) och 2006/07:75 (p
U 8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Utbildningsdepartementet

Mom. 1 om lika villkor för skolor oavsett driftsform*: Regeringen
avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till
en ny skollag m.m.
Mom. 10 om sista datum för besked om etableringstillstånd*: Re
geringen avser att återkomma i frågan till riksdagen i en proposition
med förslag till en ny skollag m.m.
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) och 2006/07:75
(p. U 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 27 om Imego AB: Förhandlingar om försäljning av Imego AB
pågår med intressenter. Frågan bereds inom Regeringskansliet.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
9.

nr 150
Studiestödsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU5
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om kortare handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden*: Centrala studiestödsnämnden har under 2007 lämnat en
särskild redovisning om handläggningstider med anledning av det
uppdrag som gavs i myndighetens regleringsbrev för 2007. Av re
dovisningen framgår att samtliga kompletta ansökningar som avsåg
studiemedel för studier i Sverige beslutades inom tre veckor.
Mom. 20 om studiesocial utredning*: Regeringen har den 22 no
vember 2007 beslutat att tillsätta en studiesocial utredning, Studie
sociala kommittén (U 2007:13). Kommittén ska bl.a. överväga och
föreslå åtgärder vad gäller studerandes ekonomiska och sociala si
tuation, så att den studerande har möjlighet att försörja sig och leva
ett tryggt liv under sin studietid. Vidare ska kommittén analysera
Centrala studiestödsnämndens uppgifter i syfte att pröva om myn
dighetens uppgifter kan renodlas och effektiviseras samt pröva om
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hela eller delar av verksamheten kan överföras i annan regi eller till
annan aktör (dir. 2007:153).
10. nr 160
Ny värld – ny högskola
Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Utbildningsdepartementet

Mom. 13 om hanteringen av lärarexamen*: Den 22 mars 2007 be
slutade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100) (SFS 129).
Mom. 26 om utveckling av nya högskoleprov*: Den 13 december
2007 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avse
ende Högskoleverket.
11. nr 180
Vuxenutbildning
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU8
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 om svenskundervisning för invandrare i folkhögskola*:
Den 8 mars 2007 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att
undersöka och lämna förslag på hur ett system med fristående ut
bildningsverksamheter som motsvarar skolformerna inom det of
fentliga skolväsendet för vuxna, dvs. kommunal vuxenutbildning,
vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för
invandrare ska införas (dir. 2007:32). Uppdraget ska redovisas se
nast den 3 mars 2008.
12. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lika villkor för fristående och kommunala skolor*: Re
geringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med
förslag till en ny skollag m.m.
Mom. 10 om plan-, bygg- och lokalfrågor*: Regeringen avser
att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny
skollag m.m.
Mom. 17 om prövning av ersättningen*: Frågan har utretts av
utredningen Lika villkor för offentliga och fristående skolor (U
2007:05), som har lämnat ett delbetänkande i saken den 4 februari
2008, Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8). En proposition planeras
att överlämnas till riksdagen under riksmötet 2008/09.
13. nr 241
Grundskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU14
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 17).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 59 om flexibel skolstart*: Den 1 februari 2007 gav regering
en en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en framtida
struktur för gymnasieskolans studievägar. Utredaren skall bl.a. re
dovisa de konsekvenser en eventuell flexibel start i grundskolan kan
få för elevernas övergång till gymnasieskolan. Utredaren ska vidare
undersöka hur en flexibel skolstart kan förenas med gymnasiesko
lans antagningssystem, så att alla elever erbjuds ett allsidigt utbud
av gymnasieutbildningar (dir. 2007:8). Uppdraget ska redovisas se
nast den 31 mars 2008. Regeringen avser att återkomma till riksda
gen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m.
Mom. 104 om utökade sanktionsmöjligheter för Statens skolverk*: Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag
som avser tillsynen över skolväsendet i en proposition med förslag
till en ny skollag m.m.

Skr. 2007/08:75
Utbildningsdepartementet

14. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om svenskundervisning för invandrare i folkhögskola*:
Den 8 mars 2007 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att
undersöka och lämna förslag på hur ett system med fristående ut
bildningsverksamheter som motsvarar skolformerna inom det of
fentliga skolväsendet för vuxna, dvs. kommunal vuxenutbildning,
vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för
invandrare ska införas (dir. 2007:32). Uppdraget ska redovisas se
nast den 3 mars 2008.
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 änd
ring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
(SFS 988). Den 24 augusti 2006 beslutade regeringen förordning
om ändring i förordningen (2006:529) om ändring i förordningen
(1994:895) om svenskundervisning för invandrare (SFS 1074). Den
16 november 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i
förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda
(SFS 1197). Den 30 november 2006 beslutade regeringen förord
ning om ändring i förordningen (2006:988) om ändring i förord
ningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och förordning
om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbild
ning (SFS 1276 och 1277). Den 22 februari 2007 beslutade reger
ingen förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)
(SFS 52), förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om
avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet (SFS 53),
förordning om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesär
skolan (SFS 54), förordning om ändring i specialskoleförordningen
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(1995:401) (SFS 55), förordning om ändring i grundskoleförord
ningen (1994:1194) (SFS 56), förordning om ändring i särskole
förordningen (1995:206) (SFS 57) och förordning om ändring i
förordningen (SKOLFS 2000:135) om kursplaner för grundskolan
(SKOLFS 2007:11). Den 22 mars 2007 beslutade regeringen förord
ning om dels fortsatt giltighet av förordningen (SKOLFS 2002:8)
om judiska studier i grundskolan i Stockholms kommun, dels änd
ring i samma förordning (SKOLFS 2007:14). Den 29 mars 2007
gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en analys av
och lämna förslag till hur eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför
högskolan ska sammanföras under ett gemensamt ramverk benämnt
Yrkeshögskolan (dir. 2007:50). Uppdraget ska redovisas senast den
29 februari 2008. Regeringen planerar att därefter besluta förord
ning om ändring i förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkes
utbildning.

Skr. 2007/08:75
Utbildningsdepartementet

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
15. nr 122
Frihet att välja – ett ökat inflytande för universitet och högskolor
när styrelseledamöter utses
Prop. 2006/07:43, bet. 2006/07:UbU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Utseende av styrelseledamöter: Den 29 mars 2007 utfärdade reger
ingen den lag riksdagen antagit (SFS 141).
16. nr 163
Frisökning – ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.
Prop. 2006/07:71, bet. 2006/07:UbU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om frisökning m.m.: Den 24 maj 2007 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 304).
17. nr 164
Sekretess vid forskningssamverkan
Prop. 2006/07:91, bet. 2006/07:UbU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Sekretess vid forskningssamverkan: Den 7 juni 2007 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 474).
18. nr 183
Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan
Prop. 2006/07:69, bet. 2006/07:UbU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om omhändertagande av föremål som tillhör elever:
Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 378).
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Mom. 2 om förflyttning av elever med hänsyn till övriga elevers
trygghet och studiero: Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 378).

Skr. 2007/08:75
Utbildningsdepartementet

19. nr 184
Vissa skolfrågor
Proposition 2006/07:86, bet. 2006/07:UbU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om riksdagens tidigare uttalanden om avstämningstillfällen
i grundskolan: Den 16 augusti 2007 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna.
Mom. 2 om riksdagens tidigare uttalande om skriftlig information i samband med utvecklingssamtal: Den 16 augusti 2007 beslu
tade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Mom. 3 om vissa tillkännagivanden: Den 16 augusti 2007 beslu
tade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
20. nr 202
Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet
Prop. 2006/07:107, bet. 2006/07:UbU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om grundläggande behörighet på grund av slutbetyg: Den
28 juni 2007 beslutade regeringen förordning om ändring i förord
ningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
(SFS 666).
Mom. 5 om grundläggande behörighet på grund av ålder och arbetslivserfarenhet: Den 28 juni 2007 beslutade regeringen förord
ning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 644).
Mom. 7 om platsfördelning vid urval: Den 28 juni 2007 beslu
tade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100) (SFS 644).
Mom. 9 om urvalsgruppen för sökande med resultat från högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet: Den 28 juni 2007
beslutade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100) (SFS 644).
Mom. 11 om riksdagens tidigare ställningstagande om meritämnen: Den 28 juni 2007 beslutade regeringen förordning om ändring
i förordningen (2006:1054) om ändring i högskoleförordningen
(1993:100) (SFS 666).
Mom. 13 om ändring i högskolelagen (1992:1434) till följd av en
ny utbildnings- och examensstruktur: Den 7 juni 2007 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 475).
Mom. 14 om ändring i lagen (2007:475) om ändring i högskolelagen (1992:1434): Den 7 juni 2007 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 512).
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Riksmötet 2007/08

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Utbildningsdepartementet

21. nr 21
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag: Den 29 november 2007 beslutade regeringen om änd
ring av regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende anslaget 26:6
Polarforskningssekretariatet.
22. nr 56
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2007/08:1 utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagen för 2008 inom utgiftsområde 17: Den 13 de
cember 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende Statens ljud- och bildarkiv samt anslagen 25:1 Bi
drag till folkbildningen, 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen och 25:3 Bidrag till kontakttolkutbildning.
Samma dag beslutade regeringen om riktlinjer för 2008 för Folk
bildningsrådet avseende användningen av sjuttonde utgiftsområdets
anslag 25:1 Bidrag till folkbildningen.
Mom. 14 om bemyndigande att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor: Riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2008 för ramanslag 25:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen besluta om stöd för studerande med funktions
hinder vid folkhögskolor under 2009: Den 13 december 2007 utfär
dade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende ansla
get.
23. nr 70
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2007/08:1 utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning:
Den 13 december utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 1350).
Mom. 3 om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över
utvecklingsstörda barns skolgång: Den 13 december utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 1351).
Mom. 4 om Lärarhögskolan i Stockholm: Den 13 december 2007
beslutade regeringen om ändring av regleringsbrevet för budgetåret
2007 avseende anslaget. Den 13 december 2007 beslutade regering
en förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS
1337).
Mom. 5 om anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2008 samt vissa bemyndiganden:
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a) Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning för budgetåret 2008: Den 13 respektive
den 19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för bud
getåret 2008 avseende anslagen. Den 13 december 2007 beslutade
regeringen riktlinjer för 2008 för Studieförbundet SISU Idrottsutbil
darna avseende användningen av sextonde utgiftsområdets anslag
25:13 Statligt stöd till vuxenutbildning.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för raman
slag 25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skol
barnsomsorg besluta om bidrag under perioden 2009 och 2010: Den
13 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2008 avseende anslaget.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för raman
slag 25:4 Specialpedagogiska institutet besluta om bidrag under
perioden 2009–2010: Den 13 december 2007 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för raman
slag 25:11 Fortbildning av lärare besluta om kommande utgifter un
der perioden 2009–2010: Den 13 december 2007 utfärdade reger
ingen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget.
e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för raman
slag 25:15 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om bi
drag till kvalificerad yrkesutbildning under 2009 och under pe
rioden 2010–2012: Den 13 december 2007 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Myndigheten för kva
lificerad yrkesutbildning.
f) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för raman
slag 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
besluta om bidrag under 2009: Den 19 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget.
g) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för raman
slag 25:77 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
besluta om bidrag under 2009: Den 13 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget.
h) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för raman
slag 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
besluta om bidrag under 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013: Den 19
december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende anslaget.
i) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för raman
slag 26:3 Rymdforskning besluta om bidrag under 2009, 2010,
2011, 2012 och 2013: Den 13 december 2007 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget.

Skr. 2007/08:75
Utbildningsdepartementet

24. nr 71
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Prop. 2007/08:1 utg.omr. 15, bet. 2007/08:UbU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om reformering av systemet med bidrag vid korttidsstudier:
Den 13 december 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen an
tagit (SFS 1338, 1339 och 1341–1343).
Mom. 2 om anslag under utgiftsområde 15 Studiestöd m.m.:
a) Riksdagen godkänner att under 2008 lån får tas upp i Riks
gäldskontoret för studielån: Den 19 december 2007 utfärdade reger
ingen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Centrala studie
stödsnämnden.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2008 för ramansla
get 25:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion
av studielitteratur under 2009: Den 13 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret avseende anslaget.
c) Riksdagen anvisar för 2008 anslagen under utgiftsområde 15
Studiestöd för budgetåret 2008: Den 13 respektive den 19 december
2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avse
ende anslagen.

Skr. 2007/08:75
Utbildningsdepartementet
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Jordbruksdepartementet

Skr. 2007/08:75

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) och 2006/07:75 (p. Jo 1).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 om samlad redovisning av jaktfrågor*: Utredningen Någ
ra jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet (dir. 2003:45) har över
lämnat delbetänkandena Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och
fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (SOU 2005:17) och His
toria, folkrätt och miljö (SOU 2005:79) samt slutbetänkandet Jakt
och fiske i samverkan (SOU 2005:116). Betänkandena bereds för
närvarande i Regeringskansliet.

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) och 2006/07:75 (p. Jo 4)
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 har remitterats och beredningen inom
Regeringskansliet fortsätter. 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 2009.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 och 4.
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Riksmötet 2003/04

Skr. 2007/08:75

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) och 2006/07:75 (p. Jo 6).
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 förvaltning
(SOU 2007:89). Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning*: Ärendet bereds.

5.

nr 165
Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m.
Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m.: Den
31 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
483–485).

6.

nr 206
Tävling med hästdjur
Prop. 2006/07:76, bet. 2006/07:MJU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lag om tävling med hästdjur: Den 20 juni 2007 utfärdade regering
en den lag riksdagen antagit (SFS 629).
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Riksmötet 2007/08

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Jordbruksdepartementet

7.

nr 22
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag: Den 6 och 19 december 2007 utfärdade regeringen reg
leringsbrev och beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer
för de anvisade anslagen.

8.

nr 36
Tillsyn över hundar och katter
Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om omhändertagande av hundar i marker där det finns vilt
och mom. 2 om lag om tillsyn över hundar och katter: Den 29 no
vember 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
1150).
Mom. 3 om omhändertagande av upphittade hundar och mom. 4
om ändring i jaktlagen: Den 6 december 2007 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 1241 och 1243).

9.

nr 78
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2008 inom utgiftsområde1,g) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 19 december 2007 ut
färdade regeringen regleringsbrev för Sametinget.

10. nr 88
Ändringar i djurskyddslagen
Prop. 2007/08:32, bet. 2007/08:MJU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändringar i djurskyddslagen: Den 18 december 2007 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 1394).
11. nr 93
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande nä
ringar
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU2
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar: Den 19 och 20 december 2007 utfär
dade regeringen regleringsbrev och beslutade i förekommande fall
ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen.
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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
delar bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2009.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och 3.

Skr. 2007/08:75
Jordbruksdepartementet

12. nr 94
Allmän miljö- och naturvård m.m.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om myndigheternas prövning av GMO-ärenden m.m.*:
Ärendet bereds.
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Miljödepartementet

Skr. 2007/08:75

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) och 2006/07:75 (p. M 2).
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 ska
redovisa uppdraget senast den 31 maj 2008. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen under våren 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) och 2006/07:75
(p. M 4).
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
slag till de författningsändringar som behövs (dir. 2007:136). Utredaren
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ska redovisa uppdraget senast den 31 maj 2008. Regeringen avser
att återkomma till riksdagen under våren 2009.

Skr. 2007/08:75
Miljödepartementet

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
3.

nr 150
Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för han
del med utsläppsrätter för växthusgaser
Prop. 2003/04:31, bet. 2003/04:MJU11
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. M 14), 2005/06:75
(p. M 10) och 2006/07:75 (p. M 6).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om en svensk plan för fördelning av utsläppsrätter: Den
22 april 2004 beslutade regeringen att till Europeiska kommissionen
och Europeiska unionens nuvarande och blivande medlemsstater
anmäla Sveriges nationella fördelningsplan för utsläppsrätter. Den
svenska fördelningsplanen godkändes av Europeiska kommissionen
den 7 juli 2004. Därefter pågick skriftväxling med kommissionen an
gående kompletteringar till fördelningsplanen avseende en förteck
ning av ytterligare anläggningar som skulle ingå i den svenska pla
nen för tilldelning av utsläppsrätter. Denna komplettering avslutades
2006 och ärendet är därmed slutbehandlat.

4.

nr 283
En hållbar svensk politik i fråga om valar
Prop 2003/04:124, bet. 2003/04:MJU20
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. M 17), 2005/06:75
(p. M 11) och 2006/07:75 (p. M 7).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Riksdagen antog den 1 april 2004 regeringens proposition ”En håll
bar svensk politik i fråga om valar” (prop. 2003/04:124).
Under de senaste åren har samarbetet mellan Naturvårdsverket
och Naturhistoriska Riksmuseet rörande information om tumlare
utvecklats genom bl.a. kontinuerlig, interaktiv information på riks
museets hemsida. Dessutom har berörda myndigheters mer över
gripande arbete med bevarande av biologiska marina resurser och
information om denna verksamhet utvecklats under 2007 och detta
arbete har ytterligare förstärkts genom regleringsbrev för år 2008 till
Naturvårdsverket. Ärendet är därmed slutbehandlat.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
5.

nr 170
Sjö- och kustövervakningsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2004/05, bet. 2004/05:FöU6
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Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 14) och 2006/07:75
(p. M 8).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Miljödepartementet

Mom. 1 om vrak och ägarlösa båtar*: Regeringen har den 1 novem
ber 2007 givit Statskontoret i uppdrag att utreda och lämna förslag
på vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och
flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 maj 2008. Skrivelsen är lagd till handlingarna.
6.

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) och 2006/07:75
(p. M 9).
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
7.

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) och 2006/07:75
(p. M 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Reservationerna behandlas för närvarande av Miljömålsrådet inom
Naturvårdsverket som del i underlaget för en fördjupad utvärdering
av miljökvalitetsmålen. Regeringen avser att återkomma med för
slag till riksdagen senast i samband med nästa fördjupade utvärde
ring av miljökvalitetsmålen.

8.

nr 189
Naturvård
Motioner från allmänna motionstiden 2005/06, bet. 2005/06:MJU19
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. M 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om stranderosion i Stockholms skärgård*: Regeringen be
slutade den 27 april 2006 att inrätta en samordningsgrupp av myn
dighetschefer för havsmiljöfrågor för att stärka samordningen och
genomförandet av den nationella havsmiljöstrategin mellan de
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berörda 18 myndigheterna och för att underlätta genomförandet
av miljökvalitetsmålen. I regleringsbrev 2006 till Länsstyrelserna
i vissa kustlän lämnades ett uppdrag att i samråd med Naturvårds
verket och Sjöfartsverket utarbeta en handlingsplan för hur delmålet
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård ska
uppnås. Redovisningen lämnades den 31 januari 2007. Regeringen
har lagt riksdagens skrivelse till handlingarna.
9.

Skr. 2007/08:75
Miljödepartementet

nr 237
Naturresursfrågor och vattenrätt
Motioner från allmänna motionstiden 2005/06, bet. 2005/06:BoU11
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. M 14).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen beslutade den 20 december 2007 om tilläggsdirektiv
(M 2007:184) till Miljöprocessutredningen (M 2007:04). Av tilläggs
direktiven framgår att förutsättningarna för att ändra regelverket så
att regleringsföretagen kan åläggas att anlägga laxtrappor eller an
dra fiskvandringsvägar i alla reglerade vattendrag ska utredas. Ut
redningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 december 2008. Skri
velsen är lagd till handlingarna.

10. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om Sveriges nationella klimatmål för perioden 2008-2012:
Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en redovisning
av förutsättningarna att nå klimatmålet i en klimatpolitisk proposi
tion hösten 2008.
11. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om samlad bedömning av avfallsmarknaden*: Regeringen
beslutade den 9 november 2006 om en regeländring som innebär att
kommunernas möjlighet till ensamrätt för sådant farligt avfall som
inte är hushållsavfall har upphört. Ändringen trädde i kraft den 1 juli
2007. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 3 om prioritering av materialåtervinning framför avfalls
förbränning*: Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att föreslå
hur ett producentansvar baserat på materialströmmar kan utformas.
Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2008. Regeringen
avser att inom kort tillkalla en utredare för att utreda om avfallsför
bränningsskatten kan utformas på ett mer effektivt sätt eller föreslå
andra styrmedel som bättre styr mot bl.a. de avfallspolitiska målen.
Momentet är slutbehandlat.
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Mom. 4 om förbättrade kunskaper om avfallsförbränningens ef
fekter*: Naturvårdsverket har under 2005 lämnat en redovisning av
ett uppdrag om kriterier för avfall som förbränns. Uppdraget har va
rit på remiss. Regeringen beslutade den 19 december 2007 att inga
åtgärder ska vidtas med anledning av Naturvårdsverkets förslag.
Momentet är slutbehandlat.
Mom. 5 om producentansvarets inriktning*: Naturvårdsverket
har regeringens uppdrag att föreslå hur ett producentansvar baserat
på materialströmmar kan utformas. Uppdraget ska redovisas senast
den 1 december 2008. Momentet är slutbehandlat.
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.

Skr. 2007/08:75
Miljödepartementet

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
12. nr 131
Bilskrotningsfonden m.m.
Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 12 april 2007 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen an
tagit (SFS 2007:162–167).
13. nr 135
Lagändringar med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för
motorer i tunga fordon, m.m.
Prop. 2006/07:39, bet. 2006/07:MJU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 26 april 2007 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen an
tagit (SFS 2007:217–219).
14. nr 168
Justering av Studsviksavgiften m.m.
Prop. 2006/07:93, bet. 2006/07:FöU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen an
tagit (SFS 2007:356 och 357).
15. nr 186
Miljöanpassad offentlig upphandling
Skrivelse 2006/07:54, bet. 2006/07:FiU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen är lagd till handlingarna.
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16. nr 189
Undantag i vissa fall från tekniska egenskapskrav på byggnadsverk
Prop. 2006/07:62, bet. 2006/07:CU28
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Miljödepartementet

Den 7 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit
(SFS 2007:457 och 458).
17. nr 191
Ny instansordning för PBL-ärenden
Prop. 2006/07:98, bet. 2006/07:CU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
I enlighet med de riktlinjer som riksdagen godkänt beslutade reger
ingen den 20 juni 2007 att tillkalla en särskild utredare som ska ut
reda och föreslå de organisations- och författningsändringar som
behövs för en ändrad instansordning för vissa mål och ärenden en
ligt miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10), (dir. 2007:94).
Skrivelsen är därmed slutbehandlad.
18. nr 207
Ett utvidgat miljöansvar
Prop. 2006/07:95, bet. 2006/07:MJU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 20 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen an
tagit (SFS 2007:660 och 661).
Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
19. nr 23
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag: Den 6 december 2007 utfärdade regeringen reglerings
brev till Boverket (31:1 Boverket), till Kammarkollegiet (31:5 Fon
den för fukt- och mögelskador) samt till Naturvårdsverket (34:3 Åt
gärder för biologisk mångfald och 34:12 Havsmiljö).
20. nr 49
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen beslutade den 19 december 2007 om regleringsbrev
för år 2008 för Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskydds
institut.
21. nr 54
Ändringar i plan och bygglagen
Prop. 2006/07:122, bet. 2007/08:CU3
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Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75

Den 6 december 2007 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 2007:1303).

Miljödepartementet

22. nr 57
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagen för 2008 inom utgiftsområde 17: Den 19 de
cember 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev till Naturvårds
verket (30:4 Stöd till friluftsorganisationer).
23. nr 95
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och natur
vård m.m.
1) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:2 Miljöövervak
ning: Den 19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev
till Naturvårdsverket.
2) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:3 Åtgärder för
biologisk mångfald: Den 19 december 2007 utfärdade regeringen
regleringsbrev till Naturvårdsverket.
3) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:3 Sanering och
återställning av förorenade områden: Den 19 december 2007 ut
färdade regeringen regleringsbrev till Naturvårdsverket.
4) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:5 Miljöforsk
ning: Den 19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev
till Naturvårdsverket.
5) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:13 Insatser för
internationella klimatinvesteringar: Den 19 december 2007 utfärda
de regeringen regleringsbrev till Statens energimyndighet.
6) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland: Den
19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev till Statens
kärnkraftinspektion.
7) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 26:2 Forsknings
rådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning:
Den 19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev till
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
8) om anslagen för 2008 under utgiftsområde 20: Den 19 decem
ber 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev till Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande (26:1 Forskningsrådet
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskost
nader och 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam
hällsbyggande: Forskning), till Naturvårdsverket (34:1 Naturvårds
verket, 34:2 Miljöövervakning, 34:3 Åtgärder för biologisk mång
fald, 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden, 34:5
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Miljöforskning, 34:10 Stöd till klimatinvesteringar samt 34:12 Havs
miljö), till Kemikalieinspektionen (34:6 Kemikalieinspektionen),
till Regeringskansliet (34:7 Internationellt miljösamarbete), till
Kammarkollegiet (34:8 Stockholms internationella miljöinstitut),
till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (34:9 Sveri
ges meteorologiska och hydrologiska institut), till Vägverket (34:11
Miljöbilspremie), till Statens energimyndighet (34:13 Insatser för
internationella klimatinsatser) samt till Statens kärnkraftinspektion
(34:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryss
land). Mom. 1 är slutbehandlat.
Mom. 2 om förändring av kväveoxidavgiften: Den 18 decem
ber 2007 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit
(SFS 2007:1372). Mom. 2 är slutbehandlat.
Mom. 3 om uppföljning och analys av resultatredovisningen för
havsmiljöområdet: Ärendet bereds. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen med dels proposition om en sammanhållen svensk
havspolitik, dels en proposition om en fördjupad utvärdering av sys
temet med miljökvalitetsmål och delmål.
Mom. 7 om myndigheternas prövning av GMO-ärenden m.m*:
Frågan bereds inom Regeringskansliet. Två utredningar har under
2007 lämnat sina betänkanden: SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid od
ling av genmodifierade grödor och SOU 2007:21 GMO-skador i na
turen och Miljöbalkens försäkringar. Förslagen kommer att behand
las i Regeringskansliet under 2008.

Skr. 2007/08:75
Miljödepartementet

24. nr 105
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2008
1) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 31:4 Bidrag till åt
gärder mot radon i bostäder: Den 19 december 2007 utfärdade reger
ingen regleringsbrev till Boverket.
d) om anslagen under utgiftsområde 18: Den 19 december 2007
utfärdade regeringen regleringsbrev till Boverket (31:1 Boverket
och 31:4 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder), till Statens geo
tekniska institut (31:5 Statens geotekniska institut), till Lantmäteri
verket (31:6 Lantmäteriverket), till Statens va-nämnd (31:7 Statens
va-nämnd) samt till Kammarkollegiet (31:10 Fonden för fukt- och
mögelskador).
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Näringsdepartementet

Skr. 2007/08:75

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) och 2006/07:75 (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. Ett ställningstagande till pro
memorians förslag bereds vidare inom Regeringskansliet.

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) och 2006/07:75 (p. N 3).
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).
Under 2006 utarbetades inom Regeringskansliet ett lagförslag om
redovisningscentraler m.m. där även frågan om medicinska krav för
yrkesförare behandlades. Förslaget har remissbehandlats. Remiss
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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. 2007/08:75
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) och 2006/07:75 (p. N 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 18 om förvärv av skogsfastigheter m.m.*: Den 3 juni 1999 be
myndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkal
la en särskild utredare med uppgift att utvärdera vissa bestämmelser
i jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen (dir. 1999:40). Ut
redaren 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 skogsvårdslagen. Ärendet
bereds vidare med sikte på att frågan om fastighetsbildningslagens
betydelse från skogsvårdssynpunkt ska övervägas inom ramen för
en planerad utvärdering av de ändringar i fastighetsbildningslagen
som gjordes 1991 respektive 1993 av innebörd att det kan bildas
större bostadsfastigheter och mindre jordbruks- och skogsbruksfas
tigheter. Eventuellt kommer en hearing att hållas under 2008.

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. N 8), 2005/06:75 (p. N 8) och 2006/07:75 (p. N 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om inrättande av trafikofferjourer*: Trafikofferjouren har
funnits sedan 1995 och drevs i regi av Riksförbundet för trafik och
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polioskadade (RTP) med bidrag från Allmänna Arvsfonden. Under
2002 involverades CTRF, Cancer- och Trafikskadades Riksförbund.
Sedan sommaren 2003 diskuteras hur trafikofferjouren kan fortsätta
med hjälp av Nationella hjälplinjens jourtelefon. Under diskussio
nen har det framkommit att det inte går att koppla samman trafikof
ferjouren med Nationella hjälplinjen. Vidare har trafikofferjouren
lagts ned. Regeringen avser att under 2008 återkomma till riksdagen
i frågan om inrättandet av trafikofferjourer.
Mom. 48 om ansvaret för lastsäkring*: Regeringen har den 14
februari 2002 uppdragit åt Vägverket att utreda hur det straffrätts
liga 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. Regeringens ställnings
tagande presenteras under 2008.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 6 och mom. 48.
5.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

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) och 2006/07:75 (p. N 7).
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 la
gar 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 till maj 2008 (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) och 2006/07:75 (p. N 9).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om ökad säkerhet för barn i trafiken*: Regeringen har i
regleringsbrevet för 2003 uttalat att “målet är att andelen barn som
på egen hand kan utnyttja vägsystemet ska öka och åtgärder som
syftar till att förbättra barns säkerhet ska prioriteras”. När det gäller
återrapportering om trafikskador ska barn särskilt redovisas. Väg
verket arbetar nu på olika sätt för att integrera barnperspektivet i sitt
arbete. Detta görs t.ex. genom att Vägverket ska få sin egen organi
sation att förstå betydelsen av att använda barns egen kunskap och
få in barnfrågor i de styrsystem som redan finns (kvalitetssystem
etc.). Inom ramen för sitt sektorsansvar arbetar Vägverket med be
rörda aktörer bl.a. för säkrare skolvägar, hänsyn till barn vid hastig
hetsgränsbeslut och att stödja skolorna i trafikundervisningen. Re
geringen tillsatte i oktober 2001 Delegationen för barnsäkerhet. En
viktig del i delegationens arbete rör trafiksäkerheten. Som en del av
delegationens resultat kommer en samlad redovisning av de åtgärder
som borde vidtas för att öka säkerheten för barn i trafiken att läm
nas. Den 15 januari 2004 överlämnade Delegationen för barnsäker
het betänkandet ”Från barnolycksfall till barns rätt till säkerhet och
utveckling” (SOU 2003:127). Regeringen har den 1 december 2005
beslutat om förordning (2005:951) om försöksverksamhet med has
tighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares på- eller
avstigning som innebär försöksverksamhet med max 30 km/tim vid
passage av buss eller taxi som har stannat för passagerares på- el
ler avstigning. Vidare har regeringen den 20 december 2005 i regle
ringsbrev för 2006 uppdragit åt Vägverket att utreda möjligheten för
AB Svensk Bilprovning att genomföra inspektioner av hur bilbarn
stolar är monterade. Uppdraget redovisades i juni 2006. Vägverket
har i februari 2007 redovisat ett regeringsuppdrag att efter samråd
med bl.a. Myndigheten för skolutveckling vidareutveckla stödet till
skolans arbete med trafikfrågor. I uppdraget ingick att marknadsföra
befintligt stöd och att ta fram en plan för hur stödet kan utvecklas.
Regeringen avser att under 2008 återkomma till riksdagen i frågan
om ökad säkerhet för barn i trafiken.
7.

Skr. 2007/08:75
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) och 2006/07:75 (p. N 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om statens ägande i Telia AB: Den 26 mars 2002 bemyndigade
regeringen chefen för Näringsdepartementet eller den han sätter i
sitt ställe att underteckna förslag till aktieägaravtal mellan svenska
staten och finska staten angående Telia AB. Vidare beslutade reger
ingen samma dag att förbinda sig att rösta för att genomföra den
för förvärvet erforderliga nyemissionen i Telia AB. Den 9 decem
ber 2002 genomfördes sammanslagningen av Telia AB och Sonera
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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 TeliaSonera AB – med 37,3 procents
innehav av aktierna. Ärendet bereds vidare.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

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) och 2006/07:75 (p. N 11).
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 fö
religger. Regeringen beslutade i oktober 2001 om förlängd tid för
uppdraget. Riksgäldskontoret har i skrivelser till regeringen i februa
ri 2002 överlämnat förslag till överenskommelse med Saab AB, med
förbehåll för innehållet i det slutliga avtal som avses träffas mellan
Saab AB och bolag inom Airbuskoncernen. Regeringen beslöt den
14 mars 2002 uppdra åt Riksgäldskontoret att ingå avtal med Saab
AB om statlig delfinansiering i huvudsaklig överensstämmelse med
innehållet i förslaget. Riksgäldskontoret har i september 2003 med
delat att man träffat slutligt avtal med Saab AB om ett lån på 350
miljoner kronor. Sedan regeringen i en skrivelse till den Europeiska
kommissionen anmält planer att lämna ett statligt lån till Volvo Aero
avseende kostnader för forskning och utveckling avseende flygmo
torn Rolls-Royce Trent 900, meddelade kommissionen i april 2004
att ett sådant lån kan anses vara förenligt med gemenskapsreglerna
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 ställningstagan
de. Regeringen beslöt den 28 april 2005 uppdra åt Riksgäldskonto
ret att ingå avtal med Volvo Aero i huvudsaklig överensstämmelse
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 eventuella ytter
ligare aktuella flygindustriprojekt har fortsatt under 2007. Ärendet
bereds vidare.
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9.

nr 126
Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem
Prop. 2001/02:20, prop. 2001/02:1, utg.omr. 22, bet. 2001/02:TU2
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. N 68), 2002/03:75
(p. N 35), 2003/04:75 (p. N 27), 2004/05:75 (p. N 19), 2005/06:75
(p. N 16) och 2006/07:75 (p. N 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

Mom. 6 om väg- och järnvägsinsatser åren 2002–2004 såvitt avser
delmoment b): Regeringen har behandlat frågan om amorteringar
för lånefinansierade vägprojekt i regleringsbreven för 2004, 2005,
2006 och 2007. De aktuella lånen är slutamorterade. Den 7 februari
2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till hand
lingarna.
10. 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) och
2006/07:75 (p. N 15).
Skrivelsen är inte 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 har remitterats. Regeringens avsikt är att under våren
2008 för riksdagen redovisa sitt ställningstagande i denna fråga.
Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
11. 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) och 2006/07:75 (p. N 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 6 om körkort för deltagare i försöksverksamheten m.m.*: En
utredning om alkolås till rattfyllerister och vissa andra körkortsfrå
gor kommer att behandla frågan om alkolås och alkolåsprogram för
rattfylleridömda. Utredningen ska lämna sitt betänkande den 1 okto
ber 2008. Regeringens ställningstagande kan redovisas till riksdagen
tidigast våren 2009.
Mom. 18 om EU-moped och terrängskoter*: Den 11 septem
ber 2003 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare (N
2003:08) med uppdrag att göra en översyn av regelverket om för
arbevis för moped klass I och för terrängskoter, Förarbevisutred
ningen (dir. 2003:105). Den 4 mars 2004 beslutade regeringen til�
läggsdirektiv till Förarbevisutredningen (N 2003:08) (dir. 2004:30).
Utredaren redovisade uppdraget i maj 2005 i betänkandet ”Säkra
förare på moped, snöskoter och terränghjuling” (SOU 2005:45). En
proposition om mopeder och terrängskotrar kommer att läggas fram
under 2008.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 6 och mom. 18.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

12. 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) och 2006/07:75 (p. N 18).
Skrivelsen är inte 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
har remitterats. Regeringens avsikt är att under våren 2008 för riks
dagen redovisa sitt ställningstagande i denna fråga. Ärendet bereds
vidare.
Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
13. nr 75
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2003/04:1, utg.omr. 22, bet. 2003/04:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. N 59), 2004/05:75
(p. N 29), 2005/06:75 (p. N 22) och 2006/07:75 (p. N 19).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 12 om låneram för Botniabanan AB m.m. såvitt avser delmo
ment b): Ett bemyndigande om låneram för Botniabanan AB inhäm
tas årligen av regeringen i samband med budgetpropositionen. Den
8 mars 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

14. nr 161
Fordonsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:TU6
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 32), 2005/06:75
(p. N 23) och 2006/07:75 (p. N 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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
går också att analysera hur direktiv 2006/126/EG ska genomföras i
svensk rätt. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 1 oktober
2008. Den del av uppdraget som avser förändringar av den högsta
tillåtna totalvikten för att dra fordonskombinationer med körkorts
behörighet B redovisades i maj 2007. Frågan kommer att beredas i
samband med övriga körkortsfrågor då utredningens slutbetänkande
har lämnats.
15. nr 162
Vissa näringspolitiska frågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:NU10
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 33), 2005/06:75
(p. N 24) och 2006/07:75 (p. N 21).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 11 om vissa skogsindustriella frågor*: Regeringen beslutade
den 7 februari 2008 att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Som skäl för sitt beslut anförde regeringen följande. Regeringen ut
arbetade ett förslag till stöd till träskiveindustrin baserat på den då
rådande konkurrensnackdelen och den svenska koldioxidbeskatt
ningen. Vid underhandskontakter med EG-kommissionen påtalade
kommissionen svårigheten med att införa en sådan stödordning då
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den inte skulle vara förenlig med artikel 87 i EG-fördraget (förbud
mot statligt stöd) eftersom den riskerade att snedvrida konkurrensen
mellan företag och påverka samhandeln mellan medlemsstater. Rå
varusituationen i Sverige och Europa har därefter förändrats, delvis
efter stormen i södra Sverige den 8–9 januari 2005, men även av att
klimatpolitiken i andra delar av Europa även där ökat råvarupriserna
för träskiveindustrin. Mot den nu beskrivna bakgrunden finner re
geringen att det saknas skäl att vidta ytterligare åtgärder i ärendet.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

16. 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) och 2006/07:75 (p. N 22).
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 la
gar 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 rambeslutet planeras till maj 2008 (Justitiedepartementet).
17. 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) och 2006/07:75 (p. A 3)
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
företagare (N 2006:11) (dir. 2007:156). Utredaren ska redovisa hela
sitt uppdrag senast den 29 augusti 2008.
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Riksmötet 2004/05

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Näringsdepartementet

18. nr 95
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2004/05:1, utg.omr. 22, bet. 2004/05:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 61), 2005/06:75
(p. N 31) och 2006/07:75 (p. N 24).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om ekonomiska förpliktelser för Botniabanan: Ett bemyn
digande om ekonomiska förpliktelser för Botniabanan AB inhämtas
årligen av regeringen i samband med budgetpropositionen. Den 8
mars 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till
handlingarna.
Mom. 16 om anslag m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer såvitt avser delmoment e): Ett bemyndigande om låneram för
Botniabanan AB inhämtas årligen av regeringen i samband med
budgetpropositionen. Den 8 mars 2007 beslutade regeringen att läg
ga riksdagens skrivelse till handlingarna.
19. nr 117
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 63), 2005/06:75
(p. N 32) och 2006/07:75 (p. N 25).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om statens aktier i OMHEX AB såvitt avser delmoment a)
– c): Den 31 januari 2008 beslutade regeringen att avyttra statens
aktier i OMX AB (publ). Den 15 februari 2008 avyttrades statens
aktier i OMX AB.
20. nr 178
Sjösäkerhet m.m.
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:TU7
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 36) och 2006/07:75
(p. N 26).
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 avse
ende fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En promemoria
om behörighetsbevis för vissa fartyg är under utarbetande inom Re
geringskansliet och kommer att skickas på remiss under våren 2008.
Regeringen avser återkomma till riksdagen under hösten 2008.
21. nr 213
Arlandabanan
Framst. 2004/05:RRS9, bet. 2004/05:TU8
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Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 39) och 2006/07:75
(p. N 27).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

Om Arlandabanan*: I budgetpropositionen för 2008 (prop.
2007/08:1, utg.omr. 22 s. 62 – 63) behandlade regeringen frågan om
Arlandabanan.
22. nr 244
Luftfart
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:TU10
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 42) och 2006/07:75
(p. N 28).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om stickprovskontroll av kabinpersonal*: Frågan avses
behandlas i samband med ett förslag till ny luftfartslagstiftning. En
lagrådsremiss beräknas kunna beslutas under våren 2008 och en
proposition lämnas till riksdagen därefter.
23. 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) och 2006/07:75
(p. N 29).
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. Regeringen avser därutöver att under 2008 lämna
en proposition till riksdagen rörande konfliktlösning vid offentlig
säljverksamhet på marknaden. Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
24. 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) och 2006/07:75
(p. N 30).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
såvitt avser delmoment d): Ett bemyndigande om låneram för Bot
niabanan AB inhämtas årligen av regeringen i samband med bud
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getpropositionen. Den 8 mars 2007 beslutade regeringen att lägga
riksdagens skrivelse till handlingarna;
såvitt avser delmoment f): Ett bemyndigande om ekonomiska
förpliktelser för Botniabanan AB inhämtas årligen av regeringen i
samband med budgetpropositionen. Den 8 mars 2007 beslutade re
geringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
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 decem
ber 2005 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2006
avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 10 b).

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

25. nr 88
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop.
2005/06:1)
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:KrU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 58) och 2006/07:75
(p. N 31).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 17 om Teracoms uppgifter i kris: Statens uppdrag till Tera
com AB angående bolagets uppgifter vid kriser bedöms ha bortfallit
genom det ansvar som Post- och telestyrelsen fått genom förordning
(1997:401) med instruktion för Post- och telestyrelsen. Det gällande
avtalet mellan staten och Teracom AB angående dessa frågor avses
bli upphävt. Den 24 januari 2008 beslutade regeringen om uppsäg
ning av avtalet mellan staten och Teracom AB om den verksamhet
företaget ska bedriva under höjd beredskap och vid svåra påfrest
ningar på samhället i fred.
26. 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) och 2006/07:75
(p. N 34).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att
främja förnybara bränslen såvitt avser delmoment b)*: Europeiska
kommissionen har under 2006 levererat en handlingsplan för bio
massa och en strategi för biodrivmedel. I januari 2007 presenterades
en utvärdering av insatserna hitintills för att introducera drivmedel.
Utredningen (Jo 2005:05) Jordbrukets roll som bioenergiproducent
överlämnade i maj 2007 sitt slutbetänkande Bioenergi från jord
bruket – 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. Ärendet bereds vidare.
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27. nr 222
Trafiksäkerhet
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU13
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 41).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

Mom. 2 om alkohol i trafiken*: I regleringsbrev till Vägverket för
2006 har regeringen angett att Vägverket ska ta ansvar för och vara
pådrivande i arbetet med att utveckla säkra och funktionella alkolås.
Alkolåsutredningen har i sitt slutbetänkande ”Öppna möjligheter
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*: Regeringen avser att under
mandatperioden till riksdagen lämna en skrivelse i denna fråga.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2 och mom. 7.
28. nr 223
Sjöfartsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU12
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 42).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 14 om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet*: Ären
det bereds.
29. 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).
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 åtgär
der lämnats till regeringen. Två av förslagen har resulterat i uppdrag
till Vägverket respektive SWEDAC. Uppdragen ska redovisas i maj
2008. Ett förslag rör direktåtkomst till vägtrafikregistret. Detta kom
mer att behandlas inom ramen för en kommande utredning om över
syn av lagen om vägtrafikregister. Regeringen avser återkomma till
riksdagen under innevarande mandatperiod.
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30. nr 308
Moderna transporter
Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 45).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

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 avser att återkomma till riksdagen
i den till hösten 2008 planerade infrastrukturpropositionen. Ärendet
bereds vidare.
Mom. 34 om persontrafik på järnväg såvitt avser p. 1: Rikstrafi
ken har rapporterat hur ett försök på det statliga järnvägsnätet i de
lar av Norrland kan utformas och vilka villkor som ska gälla för en
sådan verksamhet under en försöksperiod på 10 år. Regeringen har
i Rikstrafikens regleringsbrev för 2008 givit myndigheten i uppdrag
att träffa en överenskommelse med berörda trafikhuvudmän om
villkoren och formerna för det statliga engagemanget i en försöks
verksamhet för persontrafik på det statliga järnvägsnätet i delar av
Norrland under en period av högst 10 år. Regeringens ställningsta
gande till trafikeringsrätt för genomförande av försöksverksamheten
kan redovisas till riksdagen tidigast hösten 2008;
såvitt avser p. 2: Den 22 mars 2007 beslutade regeringen förord
ning om ändring i järnvägsförordningen (2004:526) (SFS 121).
Mom. 35 om flygplatser m.m.: Den 21 december 2006 beslutade
regeringen förordning om driftbidrag till icke statliga flygplatser.
Luftfartsstyrelsen har därigenom fått i uppdrag att administrera och
besluta om fördelningen av det årliga driftbidraget till icke statliga
flygplatser (SFS 1577). Frågan om konkurrensutsättning av delar
av flygtrafiktjänsten utreds vidare av Luftfartsstyrelsen under 2007.
Luftfartsstyrelsen redovisade sitt uppdrag för regeringen den 7 juni
2007. Frågan bereds vidare inom Regeringskansliet och avses be
handlas i samband med en proposition med förslag till ny luftfart
slag. En lagrådsremiss beräknas kunna beslutas under våren 2008
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 promemoria om behörighetsbevis för vissa fartyg är under utar
betande inom Regeringskansliet och kommer att skickas på remiss
under våren 2008. Regeringen avser återkomma till riksdagen under
hösten 2008.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2, mom. 34 p. 1,
mom. 35 och mom. 42.
31. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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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. Regeringen kommer på
grundval av promemorian och inkomna remissvar att under våren
2008 utarbeta en proposition i ärendet. Propositionen kommer att
överlämnas till riksdagen senast den 30 maj 2008.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

32. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om undantag från kvotplikten för elintensiva företag* så
vitt avser delmoment b): Ärendet bereds. Den 1 mars 2007 beslu
tade regeringen om att ge Statens energimyndighet i uppdrag (dnr
N2007/1495/E) att utreda användningen av begreppen energi- och
elintensitet samt föreslå förändringar i elcertifikatsystemet vad gäl
ler undantag från kvotplikt. Uppdraget redovisades den 3 december
2007. Rapporten har därefter skickats ut på remiss fram till den 29
februari 2008. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med
ett förslag till ändringar i elcertifikatsystemet gällande undantaget
för kvotplikt före sommaren.
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
33. nr 35
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 55).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer såvitt avser delmoment e): Ett bemyndigande om ekonomiska
förpliktelser för Botniabanan AB inhämtas årligen av regeringen i
samband med budgetpropositionen. Den 7 februari 2008 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
såvitt avser delmoment f): Ett bemyndigande om låneram för
Botniabanan AB inhämtas årligen av regeringen i samband med
budgetpropositionen. Den 7 februari 2008 beslutade regeringen att
lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Mom. 4 om Statens Väg- och Baninvest: Vid bolagsstämman den
25 april 2006 har beslut fattats att bolaget ska avvecklas. Bolaget
har därefter överlåtits till Svenska Standardbolag AB för genomför
ande av likvidation.
125

Mom. 5 om Arlandabanan Projekt AB: I budgetpropositionen för
2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 22 s. 63) behandlade regeringen
frågan om Arlandabanan. Vidare beslutade regeringen den 15 no
vember 2007 om överföring av förvaltningen av A-Banan Projekt
AB till Regeringskansliet.
Mom. 6 om SVEDAB AB: I budgetpropositionen för 2008 (prop.
2007/08:1, utg.omr. 22 s. 63) behandlade regeringen frågan om
SVEDAB AB. Vidare beslutade regeringen den 15 november 2007
om överföring av förvaltningen av Svensk-Danska Broförbindelsen
(SVEDAB) AB till Regeringskansliet.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

34. 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).
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 2008. Ärendet bereds vidare.
Mom. 3 om låneram till SJ AB: Regeringen utnyttjade inte be
myndigandet.
Mom. 5 om förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag: Re
geringen utnyttjade inte bemyndigandet.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1.
35. nr 94
Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem
Prop. 2006/07:25, bet. 2006/07:TU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem: Den 22 februari
2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 58).
36. nr 98
Märkning av plastiska sprängämnen
Prop. 2006/07:22, bet. 2006/07:FöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om godkännande av Sveriges tillträde till konventionen samt antagande av lagförslag såvitt avser p. 1: Den 22 februari 2007 beslu
tade regeringen om ratifikation av konventionen om märkning av
plastiska sprängämnen i detekteringssyfte;
såvitt avser p. 2: Den 22 februari 2007 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 64).
37. nr 110
Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal
Prop. 2006/07:31, bet. 2006/07:TU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lättnader i mönstringen av intendenturpersonal: Den 15 mars
2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 94).
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38. nr 111
Statliga företag
Skr. 2005/06:120, bet. 2006/07:NU4
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

Mom. 1 om regeringens skrivelse och synen på statligt ägande: Den
31 januari 2008 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
39. nr 116
Ursprungskontroll av fordon, m.m.
Prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om fordonskontroll, mom. 3 om arbetstid vid visst vägtransportarbete och mom. 4 om yrkestrafiklagen: Den 15 mars 2007
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 91 – 93).
40. nr 169
Lagen om elektromagnetisk kompatibilitet och det nya EMC-direk
tivet
Prop. 2006/07:67, bet. 2006/07:FöU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om elektromagnetisk kompatibilitet: Den 31 maj 2007 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 352).
41. nr 175
Nya hastighetsgränser
Prop. 2006/07:73, bet. 2006/07:TU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om nya hastighetsgränser: Den 31 januari 2008 beslutade
regeringen förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)
(SFS 2008:46) och förordning om ändring i vägmärkesförordningen
(2007:90) (SFS 2008:45).
42. nr 176
Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet
Prop. 2006/07:45, bet. 2006/07:TU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 7 om lagförslag såvitt avser delmoment a) – c): Den 7 ju
ni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 450
– 452).
43. nr 177
Vissa konkurrenspolitiska frågor
Prop. 2006/07:88, bet. 2006/07:NU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.: Den 31 maj
2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 351).
127

44. nr 199
Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.
Prop. 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

Mom. 1 om regeringens lagförslag om luftfartslagen och sekretesslagen såvitt avser p. 1 och 2 och mom. 2 om utskottets lagförslag:
Den 7 juni 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 493 – 495).
45. nr 200
Lag om strukturfondspartnerskap
Prop. 2006/07:92, bet. 2006/07:NU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lag om strukturfondspartnerskap: Den 7 juni 2007 utfärdade re
geringen den lag riksdagen antagit (SFS 459).
46. nr 205
Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.
Prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om politiskt mål: Enligt målet för politiken för de grund
läggande betaltjänsterna ska alla i samhället ha tillgång till grund
läggande betaltjänster till rimliga priser. Den 19 december 2007
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
och utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet vari det
nya politiska målet angavs.
Mom. 4 om lagen om grundläggande kassaservice: Den 14 ju
ni 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 605).
Vidare beslutade regeringen den 27 september 2007 förordning om
upphävande av förordningen (2005:882) om grundläggande kassa
service (SFS 731).
Mom. 5 om verksamhetsföremål för Posten AB: Ärendet bereds.
Det ändrade verksamhetsföremålet för Posten AB (publ) som riks
dagen har tagit ställning till kommer att tas upp vid nästa bolags
stämma i Posten AB för att föras in i bolagsordningen.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 5.
47. nr 217
Försäljning av vissa statligt ägda företag
Prop. 2006/07:57, bet. 2006/07:NU16
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.
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Mom. 5 om Civitas Holding AB såvitt avser delmoment a) – d):
Ärendet bereds.
Mom. 6 om Vin & Sprit AB såvitt avser delmoment a) – d): Ären
det bereds.
Mom. 7 om OMX AB såvitt avser delmoment a) – c): Bemyndi
gandet ytnyttjades inte och är inte längre aktuellt då staten den 15
februari 2008 avyttrade aktierna i OMX AB. Kontantbetalning har
erhållits.
Mom. 8 om försäljningsprocessen och kontroll av försäljningen:
Kostnaderna för investmentbankernas arvode har avräknats mot för
säljningsintäkterna vid försäljningen av aktier i TeliaSonera AB i
maj 2007. Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2a) – c), mom. 3a)
– d), mom. 4a) – c), mom. 5a) – d), mom. 6a) – d) och mom. 8.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
48. nr 8
En effektivare lag om elektronisk kommunikation
Prop. 2006/07:119, bet. 2007/08:TU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om lagförslagen såvitt avser delmoment a) och b): Den 15 novem
ber 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 880
– 881).
49. nr 24
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2007/08:1, Tilläggsbudget 2, bet. 2007/08:FiU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om bemyndigande för anslaget 35:10 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler och mom. 8 om bemyndigande för anslaget 35:13 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i
småhus: Den 29 november 2007 beslutade regeringen om ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslagen 35:9, 35:10,
35:11, 35:12 och 35:13.
Mom. 9 om låneram för civila flygutvecklingsprojekt: Diskussio
ner har ägt rum under 2007 med Saab AB och Volvo Aero om statlig
delfinansiering för utveckling av eventuella ytterligare aktuella ci
vila flygindustriprojekt med miljöinriktning. Ärendet bereds vidare.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag: Den 15 november 2007 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket
m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den 22 november
2007 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för bud
getåret 2007 avseende Banverket och Järnvägsstyrelsen inom ut
giftsområde 22 Kommunikationer. Den 6 december 2007 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende

129

anslag 36:13 Viss internationell verksamhet inom utgiftsområde 22
Kommunikationer. Den 13 december 2007 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Verket för
näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 9.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

50. nr 37
Statliga företag
Skr. 2006/07:120, bet. 2007/08:NU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens skrivelse, synen på statligt ägande och försäljningar: Den 31 januari 2008 beslutade regeringen att lägga riks
dagens skrivelse till handlingarna.
51. nr 38
Kompetens hos yrkesförare
Prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslag såvitt avser p. 1, 2 och 3: Den 29 novem
ber 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1157
– 1159).
52. nr 50
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 6, bet. 2007/08:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om budget för utgiftsområde 6 såvitt avser delmoment a)
och delmoment n): Den 19 december 2007 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Elsäkerhetsverket in
om utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 6 Försvar samt
beredskap mot sårbarhet;
såvitt avser delmoment m): Den 19 december 2007 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Post- och
telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgifts
område 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.
Den 13 december 2007 utfärdade regeringen riktlinjebeslut för
budgetåret 2008 avseende politikområdet Samhällets krisberedskap
inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap och sårbarhet.
53. nr 85
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 22, bet. 2007/08:TU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik: Den 19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2008 avseende Vägverket, Banverket, Rikstrafiken,
Sjöfartsverket, Rederinämnden, Luftfartsstyrelsen, Statens väg- och
transportforskningsinstitut, Statens institut för kommunikationsana
lys, Järnvägsstyrelsen, Luftfartsverket och Statens järnvägar inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer.
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Mom. 2 om mål- och resultatfrågor för politikområdet IT, elektronisk kommunikation och post: Den 19 december 2007 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Post- och
telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Vidare be
slutade regeringen samma dag om mål och villkor m.m. för bud
getåret 2008 för regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 3 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer såvitt avser delmoment a) – b): Den 19 december 2007 utfär
dade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Väg
verket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
delmoment c) – d): Den 19 december 2007 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Banverket inom ut
giftsområde 22 Kommunikationer;
delmoment e): Ärendet bereds.
delmoment f): Ärendet bereds.
delmoment g): Den 19 december 2007 utfärdade regeringen reg
leringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rikstrafiken inom utgifts
område 22 Kommunikationer;
delmoment h): Den 19 december 2007 utfärdade regeringen reg
leringsbrev för budgetåret 2008 avseende Post- och telestyrelsen
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
delmoment i): Den 19 december 2007 utfärdade regeringen reg
leringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget 37:3 Ersättning
till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m. inom ut
giftsområde 22 Kommunikationer;
delmoment j): Den 19 december 2007 utfärdade regeringen reg
leringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vägverket, Banverket,
Rikstrafiken, Sjöfartsverket, Rederinämnden, Luftfartsstyrelsen,
Statens väg- och transportforskningsinstitut, Statens institut för
kommunikationsanalys, Järnvägsstyrelsen och Post- och telestyrel
sen samt anslagen 36:13 Viss internationell verksamhet, 37:3 Er
sättning till Posten AB (publ) för grundläggande kassaservice m.m.,
37:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. och 37:5 Sam
förläggning och kanalisation inom utgiftsområde 22 Kommunika
tioner.
Mom. 4 om Affärsverket Statens järnvägar såvitt avser delmo
ment a) – b): Den 19 december 2007 utfärdade regeringen regle
ringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens järnvägar inom ut
giftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 5 om Sjöfartsverket såvitt avser delmoment a) – c): Den 19
december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunika
tioner.
Mom. 6 om Luftfartsverket såvitt avser delmoment a) – c): Den
19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2008 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommu
nikationer.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet
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Mom. 7 om Luftfartsstyrelsen: Den 19 december 2007 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Luftfarts
styrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 9 om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation: Den 18 december 2007 utfärdade regeringen den lag riksda
gen antagit (SFS 1375).
Följande moment återstår att behandla: Mom. 3e) och mom. 3f).

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

54. nr 98
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för och inriktning av näringspolitiken: Den 19 de
cember 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende Verket för innovationssystem, Verket för närings
livsutveckling, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Sveriges geo
logiska undersökning, Patentbesvärsrätten, Bolagsverket, Rymd
styrelsen, Konkurrensverket, Patent- och registreringsverket och
Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Vidare beslu
tade regeringen samma dag riktlinjer för budgetåret 2008 avseende
VisitSweden AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, AB
Terminologicentrum TNC och Ingenjörsvetenskapsakademien inom
utgiftsområde 24 Näringsliv.
Mom. 2 om avveckling av Förvaltningsaktiebolaget Stattum:
Ärendet bereds.
Mom. 3 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv såvitt
avser delmoment a): Den 19 december 2007 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Verket för innovations
system inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment b): Den 19 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Verket för nä
ringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment c): Den 19 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Sveriges geo
logiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment d): Den 19 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Rymdstyrel
sen inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment h): Den 19 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Verket för
innovationssystem, Verket för näringslivsutveckling, Institutet för
tillväxtpolitiska studier, Sveriges geologiska undersökning, Patent
besvärsrätten, Bolagsverket, Rymdstyrelsen och Konkurrensverket
samt anslagen 38:4 Turistfrämjande, 38:10 Bidrag till FoU inom ex
perimentell teknik m.m., 38:13 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsaka
demien, 38:16 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och
drift av kanalen, 38:17 Kostnader för omstrukturering och genom
lysning av statligt ägda företag m.m., 38:18 Kapitalinsatser i statliga
bolag, 38:19 Avgifter till vissa internationella organisationer och

132

38:21 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft inom utgifts
område 24 Näringsliv.
Mom. 4 om förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag såvitt
avser delmoment a) – b)*: Ärendet bereds.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2 och mom. 4a)
– b).

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

55. nr 99
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 19, bet. 2007/08:NU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för och inriktning av den regionala tillväxtpolitiken: Den 19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2008 avseende Glesbygdsverket samt anslagen 33:1
Regionala tillväxtåtgärder och 33:2 Landsbygdslån samt beslutade
om mål och villkor m.m. för budgetåret 2008 för regionala självsty
relseorgan och samverkansorgan inom utgiftsområde 19 Regional
utveckling. Vidare utfärdade regeringen samma dag regleringsbrev
för budgetåret 2008 avseende Verket för näringslivsutveckling inom
utgiftsområde 24 Näringsliv.
Mom. 7 om anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional utveckling såvitt avser delmoment a): Den 19 december 2007 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget
33:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional ut
veckling;
såvitt avser delmoment b): Den 19 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget 33:6
Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 – 2013 inom utgifts
område 19 Regional utveckling;
såvitt avser delmoment c): Den 19 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Glesbygds
verket, anslagen 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, 33:2 Landsbygds
lån, 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000 –
2006 och 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007 – 2013
inom utgiftsområde 19 Regional utveckling samt Verket för närings
livsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
56. nr 100
Utgiftsområde 21 Energi
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 21, bet. 2007/08:NU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om Svenska kraftnäts investeringsplan och mom. 5 om
Svenska kraftnäts finansiella befogenheter: Den 19 december 2007
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende
Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi.
Mom. 6 om lagen om effektreserv: Den 10 januari 2008 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 2008:18).
Mom. 7 om anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi såvitt av
ser delmoment a) – d): Den 19 december 2007 utfärdade regeringen
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regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens energimyndig
het inom utgiftsområde 21 Energi;
såvitt avser delmoment e) – i): Den 19 december 2007 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslagen
35:8 Planeringsstöd för vindkraft m.m., 35:9 Stöd för energiinves
teringar i offentliga lokaler, 35:10 Stöd för konvertering från direkt
verkande elvärme, 35:11 Stöd för installation av solvärme och 35:12
Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus inom
utgiftsområde 21 Energi;
såvitt avser delmoment j): Den 19 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Statens ener
gimyndighet och Energimarknadsinspektionen samt anslagen 35:7
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket,
35:8 Planeringsstöd för vindkraft m.m., 35:9 Stöd för energiinves
teringar i offentliga lokaler, 35:10 Stöd för konvertering från direkt
verkande elvärme, 35:11 Stöd för installation av solvärme och 35:12
Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus inom
utgiftsområde 21 Energi.

Skr. 2007/08:75
Näringsdepartementet

134

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Skr. 2007/08:75

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) och
2006/07:75 (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 ingår att se över det
kommunala folkomröstningsinstitutet och frågan om folkinitiativ.
Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2008.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen därefter.

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) och 2006/07:75 (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 behandlas
frågan om folkinitiativ inom ramen för Grundlagsutredningens upp
drag (dir. 2004:96). I kommitténs uppdrag ingår att se över det kom
munala folkomröstningsinstitutet och frågan om folkinitiativ. Kom
mittén ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2008. Re
geringen avser återkomma till riksdagen därefter. Frågan behandlas
även i rskr. 2001/02:190, mom. 42 under p. IJ 1.

3.

nr 277
Demokratifrågor
Skr. 2003/04:110, mot. 2002/03:K383 m.fl., bet. 2003/04:KU19
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Ju 66), 2005/06:75
(p. Ju 27) och 2006/07:75 (p. IJ 3).
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 29 om demokrati och IT*. Den dåvarande regeringen be
slutade den 16 december 2004 att ge Örebro universitet i uppdrag
att utreda användningen av informationsteknik i demokratiska be
slutsprocesser och förekomsten av eventuella rättsliga och tekniska
hinder för detta samt att föreslå möjliga åtgärder för att undanröja
dessa hinder. I uppdraget ingick även att kartlägga förekomsten av
kommunala initiativ för att öka deltagandet i demokratiska besluts
processer med hjälp av IT, samt lämna förslag på hur sådana initia
tiv kan uppmuntras. Uppdraget redovisades till regeringen den 25
oktober 2005.
Våren 2005 presenterade den dåvarande regeringen en proposi
tion med vissa ändringar i personuppgiftslagen (prop. 2005/06:173).
Ändringarna innebär bl.a. att behandling av personuppgifter i
ostrukturerat material, t.ex. löpande text på Internet, undantas från
de flesta av personuppgiftslagens detaljerade hanteringsregler. Så
dan behandling är numera tillåten utan andra restriktioner än att
den registrerades personliga integritet inte får kränkas. Ändringarna
rädde i kraft den 1 januari 2007. Det är redan i stor utsträckning
möjligt att göra allmänna handlingar tillgängliga på Internet. Nyss
nämnda ändringar i personuppgiftslagen har förbättrat dessa möjlig
heter. Allmänna handlingar som inte innehåller personuppgifter el
ler uppgifter som omfattas av sekretess torde dessutom regelmässigt
kunna publiceras.
Regeringen gav den 21 december 2006 Örebro universitet i upp
drag att genomföra en fördjupad studie om hur användningen av IT
i demokratiska processer kan stärkas och underlättas. I uppdraget
ingick att särskilt undersöka hur dialogen mellan dels förtroende
valda och medborgare, dels förvaltning och medborgare, såväl inför
beslut som vid genomförandet av besluten, kan fördjupas med stöd
av IT samt vilken roll IT spelar för åsiktsbildningsprocessen samt
att lämna förslag till åtgärder. Uppdraget redovisades till regeringen
den 30 april 2007.
I december 2006 respektive i maj 2007 anordnade Vara kommun
med bidrag från regeringen två rådslag med datoriserad direktdialog
i vilken ungdomar bl.a. kunde lämna synpunkter på möjligheterna
att via IT underlätta ungas deltagande i demokratin.
Regeringen gav den 22 februari 2007 i uppdrag åt Verket för för
valtningsutveckling (Verva) att samordna arbetet med dels automa
tisering av viss ärendehantering på myndigheter under regeringen
dels förenkling av tillgången till viss information ur statliga register
och databaser. En del av uppdraget (metodstöd för automatisering
av ärendehantering och förenkling av den offentliga förvaltningens
tillgång till viss information ur statliga register och databaser) re
dovisades i december 2007. I övrigt ska uppdraget redovisas senast
den 15 maj varje år fram till år 2010.
Regeringen gav den 19 september 2007 Statens Institut för Kom
munikationsforskning (SIKA) i uppdrag att inhämta och samman
ställa kunskap om vilka insatser som har gjorts och görs för att
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överbrygga s.k. digitala klyftor samt vilken forskning som bedrivs
på området. Uppdraget slutredovisades den 31 december 2007.
Regeringen gav den 6 december 2007 i uppdrag åt Ungdomssty
relsen att kartlägga de former för ungdomsinflytande som finns lo
kalt. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget också undersöka
hur den nya informations- och kommunikationstekniken används för
att främja ungas inflytande lokalt och ge förslag på hur detta arbete
kan utvecklas. Ungdomsstyrelsen ska senast den 31 mars 2009 till
regeringen lämna en slutrapport om hur uppdraget har genomförts.
Regeringen beviljade den 19 december 2007 1,5 miljoner kr i bi
drag till Sveriges kommuner och landsting för att under 2008 och
2009 genomföra och sprida resultatet av ett IT-utvecklingsprojekt
med fokus på dialogen med medborgarna. Syftet med projektet är
att stärka möjligheterna till insyn och inflytande i ordinarie besluts
processer för alla människor oavsett bakgrund och resurser. Sveriges
kommuner och landsting skall senast den 31 mars 2010 redovisa ut
fallet av arbetet i projektet till Regeringskansliet (Integrations- och
jämställdhetsdepartementet).
Regeringen tog den 17 januari 2008 beslut om en handlingsplan
för en modern e-förvaltning. Handlingsplanen innehåller ett antal
insatsområden som syftar till att förbättra de rättsliga, tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för myndigheternas kontakter med
medborgare och företagare. Den övergripande målsättningen för
handlingsplanen är att medborgarnas och företagarnas kontakt med
förvaltningen ska förbättras genom att göra det enklare att utföra
ärenden och få tillgång till offentlig service.
Tillkännagivandet har genom dessa åtgärder tillgodosetts.
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Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
4.

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) och 2006/07:75 (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. Kom
missionen har trots förfrågan ännu inte presenterat någon närmare
tidsplan för det fortsatta arbetet.

5.

nr 155
Konsumentfrågor
Mot. 2004/05:L291, L331, L336, L337, L347, L360 och K459, bet.
2004/05:LU8
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Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Jo 11) och 2006/07:75 (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. Kom
missionen har trots förfrågan ännu inte presenterat någon närmare
tidsplan för det fortsatta arbetet.
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Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
6.

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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om Konsumentverket*: Regeringen har i budgetpropositio
nen (prop. 2006/07:1) angett konsumentpolitikens inriktning och
Konsumentverkets del i genomförandet av denna samt renodlat
myndighetens uppdrag (tillsyn och tillhandahållande av grundläg
gande konsumentinformation) i regleringsbrevet för år 2008. Mo
mentet är därmed avslutat.
Mom. 11 om Konsumenträtt inom offentlig verksamhet*: Inom
Justitiedepartementet pågår en översyn av konsumenttjänstlagen.
Syftet är att analysera om och hur det civilrättsliga konsumentskyd
det bör stärkas. I översynen ingår även att analysera frågan om möj
ligheten att utvidga produktsäkerhetslagens tillämpningsområde att
även omfatta tjänster som tillhandahålls i offentlig verksamhet. Ar
betet med översynen ska redovisas den 1 december 2008.
Mom. 28 om Behörighetskrav för Konsumentombudsmannen*:
Regeringen kommer att överväga frågan i samband med sitt ställ
ningstagande till näraliggande utredningar om tillsyn och myndig
hetsstyrning.

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
7.

nr 100
Integrationsfrågor
Bet. 2006/07:AU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om insatser för nyanlända invandrare*:
a) Den 8 mars 2007 beslutade regeringen om uppdrag till Migra
tionsverket och länsstyrelserna att vidta de åtgärder som krävs för
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att myndigheterna från och med den 1 juli 2007 ska ha en fungeran
de organisation för att kunna utföra nya uppgifter till följd av Inte
grationsverkets avveckling den 30 juni 2007. Den 7 juni 2007 beslu
tade regeringen förordning om ändring i förordningen (2004:294)
med instruktion för Migrationsverket (SFS 526), förordning om
ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten (SFS 455) och förordning om ändring i förordningen
(2002:864) med länsstyrelseinstruktion (SFS 507). Den 15 novem
ber 2007 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(2002:1160) med instruktion för Statens skolverk (SFS 940). Den
22 november 2007 beslutade regeringen förordning (2007:1030)
med instruktion för Arbetsförmedlingen. Den 6 december 2007 be
slutade regeringen förordning (2007:1235) med instruktion för För
säkringskassan. I förordningarna har ansvar och uppdrag avseende
insatser för nyanlända invandrare inom respektive verksamhetsom
råde tydliggjorts för myndigheterna.
b) Den 3 april 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild
utredare (IJ 2007:02) med uppgift att se över och lämna förslag om
ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagande samt an
dra insatser som sammantaget påskyndar och ökar möjligheterna till
etablering på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar och skydds
behövande i övrigt samt deras anhöriga (dir. 2007:52).
c) Regeringen har i budgetpropositionen för 2008 (prop.
2007/08:1, UO13) redovisat vissa förändringar i det statliga åtagan
det som rör introduktionen för nyanlända. Regeringen avser att åter
komma med en beskrivning av på vilket sätt det statliga åtagandet
rörande introduktionen av nyanlända i övrigt har förändrats i anslut
ning till budgetpropositionen för 2009.
8.
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nr 133
Ändring i produktsäkerhetslagen
Prop. 2006/07:48, bet. 2006/07:CU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 april 2007 utfärdade regeringen den lag som riksdagen anta
git (SFS 183).

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
9.

nr 58
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om anslagen för 2008 inom utgiftsområde 17: Den 13 de
cember 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende sjuttonde utgiftsområdets anslag 30:2 Bidrag till all
männa samlingslokaler, 30:3 Bidrag för kvinnors organisering samt
30:5 Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer. Den 19
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december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 avseende sjuttonde utgiftsområdets anslag 29:1 Ungdomssty
relsen samt 29:2 Bidrag till nationell och internationell ungdoms
verksamhet. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 17 om mål för den nationella ungdomspolitiken: Den 29
december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2008 vari beslutas att de föreslagna målen för den nationella ung
domspolitiken ska gälla. Regeringen avser senare under 2008 att be
sluta om vilka huvudområden för analys och samordning som ska
gälla.
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10. nr 72
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:AU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om anslag på utgiftsområde 13 för 2008 såvitt avser delmo
ment g: Den 13 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2008 avseende utgiftsområdets anslag 10:1 Avveck
lingsmyndigheten för Integrationsverket, 10:2 Integrationsåtgärder,
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, 10:4 Hemutrust
ningslån och 10:9 Från EU-budgeten finansierade insatser för inte
gration av tredjelandsmedborgare. Den 19 december 2007 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende utgiftsom
rådets anslag 10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 10:6
Jämställdhetsombudsmannen, 10:7 Ombudsmannen mot diskrimi
nering på grund av sexuell läggning (HomO) och 10:8 Handikap
pombudsmannen.
Mom. 27 om anslag inom utgiftsområde 14 för 2008 såvitt avser
delmoment b: Den 19 december 2007 utfärdade regeringen regle
ringsbrev för budgetåret 2008 avseende utgiftsområdets anslag 24:1
Särskilda jämställdhetsåtgärder.
11. nr 79
Utgiftsområde 01 Rikets styrelse
Prop. 2007/2008:1, bet. 2007/08:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad
Den 19 december utfärdade regeringen regleringsbrev för budget
året 2008 avseende utgiftsområdets anslag 47:1 Åtgärder för natio
nella minoriteter
12. nr 106
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2006/07:1, bet. 2007/08:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2008: Den 19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2007 avseende utgiftsområdets anslag 40:1 Mark
nadsdomstolen, 40:2 Konsumentverket, 40:3 Allmänna reklama
tionsnämnden, 40:4 Fastighetsmäklarnämnden, 40:5 Åtgärder på
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konsumentområdet och 40:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
samt beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvi
sade anslagen.
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Kulturdepartementet

Skr. 2007/08:75

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. 2000/2001:75 (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) och 2006/07:75 (p. Ku 2).
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 2008.

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) och 2006/07:75 (p.
Ku 3).
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 professionella
orkesterverksamheten i Sverige (SOU 2006:34). Betänkandet har
remissbehandlats. Regeringen har i budgetpropositionen för 2008
(prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, s. 28) angett att utredningens förslag
och remissinstansernas synpunkter kommer att övervägas inom ra
men för den kulturpolitiska kommittén (dir. 2007:99).
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Riksmötet 2002/03

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Kulturdepartementet

3.

nr 57
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2002/03:1 utg.område 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) och 2006/07:75
(p. Ku 4).
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 budgetpro
positionen för 2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 17, s. 63) meddelat
att en översyn av de litteraturpolitiska insatserna kommer att göras
och att en utvecklad strategi för att främja läsandet kommer att ingå
i denna översyn.

4.

nr 196
Digitala TV-sändningar
Prop. 2002/03:72, bet. 2002/03:KU33
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Ku 10), 2004/05:75
(p. U 13), 2005/06:75 (p. U 11) och 2006/07:75 (p. Ku 5).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om de digitala TV-sändningarnas tillgänglighet*: I propo
sitionen TV – tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd TV
(prop. 2007/08:8) behandlade regeringen frågan om de digitala TVsändningarnas tillgänglighet.
Mom. 7 om riktlinjer för tillståndsgivning*: I propositionen
TV – tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd TV (prop.
2007/08:8) behandlade regeringen frågan om riktlinjer för tillstånds
givning.

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
5.

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) och 2006/07:75 (p. Ku 6).
Skrivelsen är inte 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, utg.omr. 17) gjort bedömningen att de fria
grupperna bör kunna söka bidrag till tonsättarsamverkan från det

143

under utgiftsområde 17 uppförda anslaget 28:6 Bidrag till regional
musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och mu
sikinstitutioner. Vidare förstärktes anslaget 28:7 Bidrag till vissa tea
ter-, dans- och musikändamål med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2007.
Dessa åtgärder ligger i linje med de förslag som lämnas i Statens
kulturråds utredningsrapport. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen under 2008 angående Statens kulturråds bidragsgivning.
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Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
6.

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) och 2006/07:75 (p.
Ku 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Förbättrad återrapportering till riksdagen*: Regeringen har för
bättrat återrapporteringen till riksdagen för bidragsanvändningen
från sjuttonde utgiftsområdets anslag 30:1 Stöd till idrotten i prop.
2005/06:1. Den 21 december 2006 gav regeringen en särskild utre
dare i uppdrag att utvärdera statens stöd till idrotten (dir. 2006:135).
Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2008.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
7.

nr 206
Konstnärsfrågor
Bet. 2005/06:KrU10
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ku 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om individuell visningsersättning och förhandlingsrätt*:
Regeringen har i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1,
utg.omr. 17, s. 79) angett att frågan om förutsättningarna för att ge
bild- och formkonstnärerna förhandlingsrätt rörande den individuel
la visningsersättningen hanteras inom ramen för den kulturpolitiska
kommittén (dir. 2007:99).

8.

nr 323
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012
Prop. 2005/06:112, bet. 2005/06:KrU28
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ku 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om public service-uppdraget – ansvar och uppföljning:
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Tillståndsperiodens längd: Regeringen föreslog i budgetproposi
tionen för 2007 (prop. 2006/07:1 utg.omr. 17, s. 107) att sändnings
tillstånden för SR, SVT och UR ska gälla för perioden 1 januari
2007 till och med 31 december 2009.
Programföretagens ansvar och redovisning av public service-upp
draget: Den 21 december 2006 beslutade regeringen om anslagsvill
kor för SR, SVT och UR.
Granskning av hur uppdraget uppfyllts: Regeringen beslutade
den 19 december 2007 om regleringsbrev för budgetåret 2008 avse
ende Granskningsnämnden för radio och TV. I regleringsbrevet ges
Granskningsnämnden för radio och TV i uppdrag att granska public
serviceredovisningarna i enlighet med riksdagens beslut.
Styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sve
riges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB: Regeringen
beslutade den 15 februari 2007 om ändring av stiftelseförordnandet
för Förvaltningsstiftelsen. Samma dag förordnade regeringen två
nya ledamöter i stiftelsens styrelse.
9.
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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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om driftsstödet till storstadstidningar*: Regeringen före
slog i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, utg. omr. 1,
s. 9) att ändringarna i reglerna om driftsstöd till dagstidningar en
ligt riksdagens beslut inte ska träda i kraft den 1 januari 2007 utan
vid en senare tidpunkt. Regeringen anger i budgetpropositionen för
2008 (prop. 2007/08:1, utg.omr. 1, s. 36) att det pågår en dialog
med Europeiska kommissionens generaldirektorat för konkurrens
om presstödet, och att det med hänsyn till denna inte är möjligt att i
nuläget bedöma när de förändrade villkoren för driftsstödet kan ge
nomföras.
Mom. 3 om eget redaktionellt material*: Se mom. 2 ovan.
Mom. 4 om godkännande av regeringens förslag i övrigt: Se
mom. 2 ovan.

Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
10. nr 25
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2007/01:1, utg.omr. 17, bet 2007/08:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 december 2007 beslutade regeringen om ändring av regle
ringsbreven inom utgiftsområde 17.
11. nr 39
Annonstid i radio och TV
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Prop. 2007/08:4, bet. 2007/08:KU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens förslag till ändring i radio- och TV-lagen:
Den 29 november 2007 utfärdade regeringen den lag som riksdagen
antagit (SFS 1287).
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12. nr 40
Tillstånd för digital marksänd tv
Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Tillstånd för digital marksänd tv: Den 29 november 2007 utfärda
de regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 1284, 1288 och
1289).
13. nr 59
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2007/08:1 utg. område 17, bet. 2007/08:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om pris- och löneomräkning inom kultursektorn*: Frågan
bereds. Regeringen avser att återkomma till riksdagen.
Mom. 3 om anslagen för 2008 inom utgiftsområde 17: Den 13
och 19 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för an
slagen.
Mom. 4 om ändring i lagen om finansiering av radio och TV i
allmänhetens tjänst: Den 6 december 2007 utfärdade regeringen
den lag som riksdagen antagit (SFS 1332).
Mom. 5 om medelsberäkning för 2008 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av SVT, SR och UR: Den 13 december
2007 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges Television
AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Mom. 6 om Granskningsnämndens medelstilldelning för 2008:
Den 13 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för
Granskningsnämnden för radio och TV.
Mom. 7 om överföring av medel till distributionskontot från
rundradiokontot: Den 13 december 2007 beslutade regeringen om
anslagsvillkor för Sveriges Television AB och Sveriges Utbildnings
radio AB.
Mom. 8 om överföring av medel från distributionskontot till SVT
och UR: Den 13 december 2007 beslutade regeringen om anslags
villkor för Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio
AB.
Mom. 9 om bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret: Den 13
december 2007 beslutade regeringen om anslagsvillkor för Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Mom. 11 om beställningsbemyndigande för talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial: Den 13 december 2007 ut
färdade regeringen regleringsbrev för anslaget Talboks- och punkt
skriftsbiblioteket.
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Mom. 12 om beställningsbemyndigande för inköp av konstverk:
Den 13 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för Sta
tens konstråd.
Mom. 13 om bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård: Den 13 december 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev
för anslaget till Riksantikvarieämbetet.
Mom. 15 om ändring i lagen om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde: Den 6
december 2007 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit
(SFS 1331).
Mom. 16 om ändring i radio- och TV-lagen: Den 6 december
2007 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS
1333).
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1.
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14. nr 80
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2008 inom utgiftsområde 1, g) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 19 december 2007 ut
färdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende an
slagen.
15. nr 103
Rättelse av ändring i radio- och TV-lagen
Bet. 2007/08:KU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lagförslag: Den 19 december 2007 utfärdade regeringen den lag
som riksdagen antagit (SFS 1439).
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Arbetsmarknadsdepartementet

Skr. 2007/08:75

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 11), 2003/04:75
(p. N 8), 2004/05:75 (p. N 6), 2005/06:75 (p. N 6) och 2006/07:75
(p. S 4).
Skrivelsen är inte 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 rehabili
tering i arbetslivet (SOU:107) den 6 december 2006. Vissa delar av
utredningens förslag har beretts i Regeringskansliet och promemo
rian Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning har remissbehandlats.
Regeringen avser att återkomma i frågan till riksdagen under 2008.

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) och 2006/07
(p. A 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om A-kassa vid förtroendeuppdrag*: Ärendet bereds, med
avsikt att återkomma till riksdagen under 2008.

3.

nr 225
Arbetsrätt
Skr. 2004/05:66, bet. 2004/05:AU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 40) och 2006/07:75
(p. A 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om kringgående av lagen om anställningsskydd*: Ärendet
bereds vidare med avsikt att återkomma till riksdagen under 2008.
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Riksmötet 2005/06

Skr. 2007/08:75

Riksdagens skrivelse

Arbetsmarknads-

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) och 2006/07:75
(p. A 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

departementet

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 avser
att återkomma i frågan till riksdagen under 2008.
5.

nr 174
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden,
bet. 2005/06:AU3
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. A 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om ILO:s konvention nr 94*: Se Finansdepartementets re
dovisning under punkt 16.

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
6.

nr 88
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (förnyad be
handling)
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 13 och 14, bet. 2006/07:AU5
Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. A 17).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 18 om anslag på utgiftsområde 13 för 2007 såvitt avser del
moment f): Den 18 oktober 2007 utfärdade regeringen ändring av
regleringsbrev för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige inom
utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
Mom. 19 om anslag på utgiftsområde 14 för 2007 såvitt avser
delmoment b): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regle
ringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetslivsinstitutet inom
utgiftsområde 14 Arbetsliv. Den 10 april 2007 har regeringen i sam
band med 2007 års ekonomiska vårproposition på tilläggsbudget
lämnat förslag kring ytterligare anslagskonsekvenser inom utgifts
område 14 Arbetsliv med anledning av avvecklingen av Arbetslivs
institutet.
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7.

nr 123
Protokoll till ILO:s konvention om arbetarskydd och arbetsmiljö
m.m.
Prop. 2006/07:44, bet. 2006/07:AU8
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2007/08:75
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Mom. 1 om 2002 års protokoll till ILO:s konvention (nr 155) om
arbetarskydd och arbetsmiljö: Den 19 april 2007 beslutade reger
ingen att ratificera protokollet. Ratifikationsinstrumentet mottogs
och registrerades av Internationella arbetsbyrån den 15 juni 2007.
Protokollet träder för Sveriges del i kraft den 15 juni 2008.
8.

nr 179
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken
Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Jobb- och utvecklingsgarantin m.m. såvitt avser delmo
ment a och b): Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riks
dagen antagit (SFS 394 och 395).
såvitt avser delmoment c och d): Den 31 maj 2007 beslutade re
geringen om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknads
politiska program (SFS 415) och om förordningen om jobb- och ut
vecklingsgarantin (SFS 414)
Mom. 4 om skyldighet att anmäla plats till den offentliga arbetsförmedlingen: Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen den lag riks
dagen antagit (SFS 396)
Mom. 7 om den nya myndigheten Arbetsförmedlingen: Den 31
maj 2007 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
393, 395, 397–412). Den 22 november 2007 beslutade regeringen
om förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen (SFS 1030).
Den 15 november 2007 beslutade regeringen en mängd följdänd
ringar i förordningar.
Mom. 10 om antagande av förslag om ändring i lagen om arbetslöshetsersättning: Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 393 och 413).

9.

nr 185
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning
Prop. 2006/07:111, bet. 2006/07:AU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om nya regler för tidsbegränsad anställning, företrädesrätt
m.m.: Den 31 maj 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen an
tagit (SFS 390).
Mom. 2 om beräkning av anställningstid: Den 31 maj 2007 utfär
dade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 389).
Mom. 3 om information till föräldralediga: Den 31 maj 2007 ut
färdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 389).
Mom. 4 om övergång av vikariat till tillsvidareanställning: Den
31 maj 2007 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
391).

150

Mom. 5 om ändring i semesterlagen: Den 31 maj 2007 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 392).
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Riksmötet 2007/08
Riksdagens skrivelse
10. nr 9
En jobbgaranti för ungdomar
Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU 2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om antagande av lagförslag: Den 8 november 2007 utfär
dade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 808–812).
11. nr 26
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
Prop. 2007/08:1, utg. omr. 13 och 14, bet. 2007/08:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om bemyndigande för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader: Den 22 november 2007 utfär
dade regeringen ändring av regleringsbrev för Arbetsmarknadssty
relsen inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
Mom. 5 om bemyndigande för anslaget 22:4 Lönebidrag och
Samhall m.m.: Den 22 november 2007 utfärdade regeringen ändring
av regleringsbrev för Arbetsmarknadsstyrelsen inom utgiftsområde
13 Arbetsmarknad.
Mom. 6 om bemyndigande för anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket:
Den 15 november 2007 utfärdade regeringen ändring av reglerings
brev för Arbetsmiljöverket inom utgiftsområde 14 Arbetsliv.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag: Den 22 november 2007 utfärdade regeringen änd
ring av regleringsbrev för Arbetsmarknadsstyrelsen inom utgiftsom
råde 13 Arbetsmarknad.
12. nr 73
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
Prop. 2007/08:1, utg.omr. 13 och 14, bet. 2006/07:AU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om en ny lag om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska åtgärder: Den 13 december 2007 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 1360).
Mom. 2 om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Den 24 januari 2008 utfärdade regeringen den lag som riksda
gen antagit (SFS 2008:33).
Mom. 3 om anslag på utgiftsområde 13 för 2008 såvitt avser del
moment b), c) och delvis g): Den 19 december 2007 utfärdade re
geringen regleringsbrev för Arbetsförmedlingen inom utgiftsområde
13 Arbetsmarknad.
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såvitt avser delmoment d) och delvis g): Den 13 december 2007
utfärdade regeringen regleringsbrev för Rådet för Europeiska soci
alfonden i Sverige inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
såvitt avser delmoment e) och delvis g): Den 13 december 2007
utfärdade regeringen regleringsbrev för Institutet för arbetsmark
nadspolitisk utvärdering inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
såvitt avser delmoment f): Den 21 juni 2006 beslutade regering
om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska
program (SFS 1004). Någon ytterligare ändring erfordras inte.
såvitt avser slutligt delmoment g): Den 13 december 2007 utfär
dade regeringen regleringsbrev för Inspektionen för arbetslöshets
försäkringen samt anslagen 22:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten och 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning inom ut
giftsområde 13 Arbetsmarknad.
Mom. 27 om anslag på utgiftsområde 14 för 2008 såvitt avser
delmoment a) och delvis moment b): Den 13 december 2007 utfär
dade regeringen regleringsbrev för Arbetsmiljöverket inom utgifts
område 14 Arbetsliv.
såvitt avser slutligt delmoment b): Den 13 december 2007 utfär
dade regeringen regleringsbrev för Arbetsdomstolen, Statens nämnd
för arbetstagares uppfinningar, Medlingsinstitutet, Avvecklingsmyn
digheten för Arbetslivsinstitutet samt anslag 23:4 Internationella ar
betsorganisationen (ILO) inom utgiftsområde 14 Arbetsliv.
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13. nr 122
Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Prop. 2007/08:20, bet. 2007/08:AU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 10 januari 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 9 och 13-17).
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Kronologiskt register
Rskr. nr

Skr. 2007/08:75

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

1994/95
232

N1

TU12

1995/96
229
279

S1
Ju 1

BoU11
LU11

1997/98
3
141
165
192
289

S2
M1
Fi 1
N2
S3

SoU2
BoU5
SfU10
TU9
SoU25

X

1998/99
  32
159
185

N3
Ju 2
Ju 3

MJU3
LU12
LU18

X

1999/2000
  83
134
166
196
238
253

A1
Ju 4
N4
Ku 1
N5
Jo 1

AU1
KU14
TU5
KrU7
TU11
MJU17

X
X
X
X
X
X

2000/01
  70
140
149
184
195
229
249
272
274

Fi 2
Ju 5
Ju 6
Ju 7
S4
U1
N6
N7
Fi 3

SkU6
LU11
KU11
FiU21
SoU12
UbU15
TU13
NU11
KU23

X
X
X
X
X

2001/02
109
126
144

N8
N9
S5

NU1
TU2
SoU5

X

Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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Redovisas
under p.
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riksdagen
och bet.-nr.

155
184
190
201
204
209
212
233
303
318

M2
U2
IJ 1
Fi 4
Ju 8
Ku 2
Ju 9
Ju 10
Ju 11
N 10

BoU6
UbU7
KU14
SkU20
BoU8
KrU16
KU29
KU21
LU26
NU16

2002/03
  57
  81
160
161
171
194
196
204
222
230

Ku 3
S6
U3
N 11
S7
N 12
Ku 4
U4
Ju 12
Jo 2

KrU1
SoU1
UbU19
TU4
SoU13
NU10
KU33
UbU15
LU17
MJU10

2003/04
  33
  34
  75
  78
102
112
150
155
161
162
173
182
185
191
196
197
202
277
283

IJ 2
Fi 5
N 13
Fi 6
S8
UD 1
M3
S9
N 14
N 15
Ju 13
N 16
N 17
Jo 3
Fö 1
U5
Ku 5
IJ 3
M4

KU3
KU3
TU1
SkU6
SfU1
UU3
MJU11
SoU5
TU6
NU10
KU11
TU5
AU6
MJU18
FöU7
UbU12
KrU7
KU19
MJU20

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)
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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
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Rskr. nr

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2004/05
  61
  95
  99
117
126
143
153
154
155
166
170
178
179
180
181
188
196
204
210
213
214
218
225
241
244
247
289
297
308

Fi 7
N 18
Fi 8
N 19
U6
Fö 2
Ju 14
IJ 4
IJ 5
S 10
M5
N 20
Ju 15
Ju 16
A2
S 11
Ku 6
U7
Ju 17
N 21
M6
S 12
A3
S 13
N 22
Ju 18
U8
N 23
Ju 19

SkU11
TU1
KrU1
NU1
UbU3
FöU5
KU14
LU8
LU8
SoU10
FöU6
TU7
LU12
LU13
AU4
SoU9
KrU6
UbU8
LU19
TU8
FöU8
SoU11
AU8
SoU17
TU10
LU27
UbU15
NU16
JuU19

X
X
X
X

2005/06
  34
  48
  71
  79
  81
  84
  88
  90
109
111
117

Fi 9
M7
Ju 20
UD 2
N 24
Fi 10
N 25
S 14
A4
S 15
Fi 11

FiU1
MJU3
SfU4
UU2
TU1
KrU1
KrU1
SfU1
AU1
SoU1
SkU13

X
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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
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119
131
132
134
137
144
148
150
152
153
160
161
164
166
168
174
175
176
177
180
185
188
189
190
199
206
218
219
222
223
226
227
237
240
241
259
280
283
284
285
302
308
309

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Ju 21
Fi 12
Fi 13
N 26
S 16
S 17
S 18
U9
Fi 14
Fi 15
U 10
Ju 22
S 19
Ju 23
Ju 24
A5
Fi 16
Fi 17
Fi 18
U 11
Ju 25
Ju 26
M8
Ju 27
Ju 28
Ku 7
S 20
S 21
N 27
N 28
S 22
Fi 19
M9
U 12
U 13
N 29
Ju 29
Fi 20
Ju 30
Ju 31
S 23
N 30
Ju 32

JuU1
FiU4
FiU5
TU6
SoU5
SoU6
SoU10
UbU5
KU15
KU15
UbU3
JuU12
SfU7
SfU12
JuU11
AU3
AU3
BoU6
SkU16
UbU8
JuU14
LU18
MJU19
SfU8
JuU22
KrU10
JuSoU1
SoU16
TU13
TU12
SoU17
KU27
BoU11
UbU13
UbU14
TU14
SfU14
KU26
LU32
SfU10
SoU25
TU5
LU27

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)
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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
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Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

313
318
320
321
323
332
346
361
367
370
377
389
392

U 14
Ju 33
Ju 34
Ju 35
Ku 8
S 24
N 31
N 32
Ku 9
Fi 21
IJ 6
M 10
M 11

UbU22
FiU22
JuU26
JuU30
KrU28
SoU31
NU18
NU17
KU40
FiU21
LU33
MJU14
MJU29

2006/07
    9
  28
  31
  35
  39
  45
  62
  84
  85
  88
  91
  92
  94
  95
  96
  97
  98
100
101
103
104
105
108
109
110
111
113
114

Fi 22
Jo 4
Fö 3
N 33
Fi 23
UD 3
N 34
Fi 24
Fi 25
A6
SB 1
Ju 36
N 35
Ju 37
Ju 38
Ju 39
N 36
IJ 7
Fi 26
SB 2
Ju 40
Fi 27
Fi 28
Ju 41
N 37
N 38
S 25
Fi 29

FiU1
MJU3
FöU1
TU1
KrU1
KU1
NU1
FiU4
FiU5
AU5
KU10
JuU2
TU3
JuU3
JuU4
JuU5
FöU3
AU6
KU8
NU7
KU6
KU6
FiU14
JuU11
TU5
NU4
SfU5
SkU10

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)
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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
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115
116
117
118
121
122
123
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
138
140
142
144
145
147
148
149
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
163
164
165
166
167
168
169

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Fi 30
N 39
UD 4
S 26
UD 5
U 15
A7
Ju 42
Ju 43
Ju 44
S 27
Fi 31
M 12
UD 6
IJ 8
S 28
M 13
Ju 45
Ju 46
UD 7
UD 8
Fö 4
S 29
Ju 47
Fi 32
Ju 48
Ju 49
Ju 50
S 30
S 31
Fi 33
Ju 51
Fi 34
S 32
Ju 52
Ju 53
U 16
U 17
Jo 5
S 33
UD 9
M 14
N 40

SkU11
TU10
UU5
SoU8
UU7
UbU11
AU8
CU13
CU14
CU15
SoU9
FiU15
MJU8
UFöU2
CU23
SfU6
MJU9
CU4
KU16
UU6
UU13
FöU6
SoU10
JuU13
SkU14
JuU12
SfU7
SfU8
SoU11
SoU12
SkU20
CU25
SfU10
SfU9
CU24
CU26
UbU15
UbU16
MJU15
SoU15
UU12
FöU7
FöU8

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2007/08:75
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
158

Rskr. nr

170
172
175
176
177
178
179
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Ju 54
Ju 55
N 41
N 42
N 43
Fi 35
A8
Fi 36
Fi 37
U 18
U 19
A9
M 15
Fi 38
Fi 39
M 16
Ju 56
M 17
UD 10
Fö 5
Ju 57
Ju 58
SB 3
UD 11
Fi 40
N 44
N 45
SB 4
U 20
UD 12
N 46
Jo 6
M 18
Fö 6
Fi 41
Fi 42
Fi 43
Fi 44
S 34
Fi 45
SB 5
SB 6
N 47

KU18
KU21
TU15
TU12
NU14
SkU17
AU13
SkU15
SkU18
UbU13
UbU14
AU14
FiU16
FiU17
CU27
CU28
CU29
CU31
UFöU3
FöU9
NU12
NU13
UU10
UU8
SkU22
TU13
NU15
KU17
UbU17
UU3
TU16
MJU16
MJU17
FöU10
FiU22
FiU24
FiU25
SkU19
SoU14
SfU12
KUU1
KU20
NU16

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

Skr. 2007/08:75
Register

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

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

218
220
222
223
224
225
226

Fi 46
Fi 47
Fi 48
Fi 49
Fi 50
Ju 59
Fö 7

FiU19
FiU20
FiU21
KU22
KU24
KU26
FöU10

X
X

2007/08
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Fi 51
Fi 52
Fi 53
UD 13
Ju 60
UD 14
S 35
N 48
A 10
Ju 61
Ju 62
Ju 63
S 36
Fi 54
SB 7
Ju 64
UD 15
S 37
Fi 55
U 21
Jo 7
M 19
N 49
Ku 10
A 11
Ju 65
S 38
Fi 56
Fi 57
UD 16
Fö 8
Fi 58
S 39
Jo 8

SkU2
SkU3
SkU4
UFöU1
JuU2
UU3
SoU2
TU2
AU2
JuU9
JuU3
JuU8
SfU3
FiU6
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
CU2
SoU4
FiU1
FiU7
UFöU2
FöU3
SkU1
SoU6
MJU5

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

Skr. 2007/08:75
Register

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
160

Rskr. nr

37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
68
70
71
72
73
75
76
77
78
79
80
83
84
85
86
88

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

N 50
N 51
Ku 11
Ku 12
Fi 59
Fi 60
Fi 61
Fi 62
Ju 66
Fö 9
Fi 63
M 20
N 52
S 40
Ju 67
M 21
Fi 64
U 22
M 22
IJ 9
Ku 13
Fi 65
Fi 66
Fi 67
Fi 68
UD 17
UD 18
S 41
U 23
U 24
IJ 10
A 12
SB 8
Ju 68
Fi 69
Jo 9
IJ 11
Ku 14
Ju 69
Ju 70
N 53
S 42
Jo 10

NU4
TU3
KU3
KU4
SkU5
SkU6
SkU7
SkU8
KU8
FöU1
FöU1
FöU1
FöU1
SoU5
JuU1
CU3
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
SkU9
SkU11
SkU12
SkU13
UU1
UU2
SfU1
UbU1
UbU2
AU1
AU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
SfU2
KU5
TU1
SoU1
MJU6

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Skr. 2007/08:75
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

161

Rskr. nr

  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  97
  98
  99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
116
118
119
120
121
122
123

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

        Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Fi 70
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Jo 11
Jo 12
M 23
UD 19
N 54
N 55
N 56
Ju 71
Ku 15
Fi 74
M 24
IJ 12
S 43
Fi 75
Fö 10
Fö 11
Fi 76
Ju 72
Fi 77
Fi 78
Fi 79
Fi 80
Ju 73
A 13
Fi 81

SkU17
SkU10
SkU14
SkU15
MJU2
MJU1
MJU1
NU1
NU1
NU2
NU3
KU2
KU12
CU1
CU1
CU1
SoU7
SkU16
UFöU3
FöU4
FiU2
FiU2
FiU3
FiU4
FiU5
FiU9
CU4
AU3
FiU10

X
X
X
X

Skr. 2007/08:75
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

162

Utskottsindelat register
Rskr. nr.

Bet. nr

Skr. 2007/08:75
Redovisas
under p.

         Skrivelsen är

Register

slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Konstitutionsutskottet
1999/2000
134

KU14

Ju 4

2000/01
149
274

KU11
KU23

Ju 6
Fi 3

2001/02
190
212
233

KU14
KU29
KU21

IJ 1
Ju 9
Ju 10

2002/03
196

KU33

Ku 4

2003/04
  33
  34
173
277

KU3
KU3
KU11
KU19

IJ 2
Fi 5
Ju 13
IJ 3

2004/05
153

KU14

Ju 14

X

2005/06
152
153
227
283
367

KU15
KU15
KU27
KU26
KU40

Fi 14
Fi 15
Fi 19
Fi 20
Ku 9

X
X
X
X
X

2006/07
  45
  91
101
104
105
138

KU1
KU10
KU8
KU6
KU6
KU16

UD 3
SB 1
Fi 26
Ju 40
Fi 27
Ju 46

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

163

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

170
172
201
216
223
224
225

KU18
KU21
KU17
KU20
KU22
KU24
KU26

Ju 54
Ju 55
SB 4
SB 6
Fi 49
Fi 50
Ju 59

X
X
X
X
X
X
X

2007/08
  39
  40
  46
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  84
101
103

KU3
KU4
KU8
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
KU5
KU2
KU12

Ku 11
Ku 12
Ju 66
SB 8
Ju 68
Fi 69
Jo 9
IJ 11
Ku 14
Ju 70
Ju 71
Ku 15

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

Skr. 2007/08:75
Register

Finansutskottet
2000/01
184

FiU21

Ju 7

2005/06
  34
131
132
318
370

FiU1
FiU4
FiU5
FiU22
FiU21

Fi 9
Fi 12
Fi 13
Ju 33
Fi 21

2006/07
  9
  84
  85
108
130
186
187

FiU1
FiU4
FiU5
FiU14
FiU15
FiU16
FiU17

Fi 22
Fi 24
Fi 25
Fi 28
Fi 31
M 15
Fi 38

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

164

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

209
210
211
218
220
222

FiU22
FiU24
FiU25
FiU19
FiU20
FiU21

Fi 41
Fi 42
Fi 43
Fi 46
Fi 47
Fi 48

X
X
X
X
X

2007/08
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
30
31
112
113
116
118
119
120
123

FiU6
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU1
FiU7
FiU2
FiU2
FiU3
FiU4
FiU5
FiU9
FiU10

Fi 54
SB 7
Ju 64
UD 15
S 37
Fi 55
U 21
Jo 7
M19
N 49
Ku 10
A 11
Fi 56
Fi 57
Fi 76
Ju 72
Fi 77
Fi 78
Fi 79
Fi 80
Fi 81

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Skr. 2007/08:75
Register

X

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

Skatteutskottet
2000/01
70

SkU6

Fi 2

X

2001/02
201

SkU20

Fi 4

X

2003/04
78

SkU6

Fi 6

X
165

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2004/05
61

SkU11

Fi 7

X

2005/06
117
177

SkU13
SkU16

Fi 11
Fi 18

X

2006/07
114
115
148
155
178
181
182
198
212

SkU10
SkU11
SkU14
SkU20
SkU17
SkU15
SkU18
SkU22
SkU19

Fi 29
Fi 30
Fi 32
Fi 33
Fi 35
Fi 36
Fi 37
Fi 40
Fi 44

X
X
X
X
X
X
X

2007/08
1
2
3
34
41
42
43
44
60
61
62
63
89
90
91
92
108

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

Fi 51
Fi 52
Fi 53
Fi 58
Fi 59
Fi 60
Fi 61
Fi 62
Fi 65
Fi 66
Fi 67
Fi 68
Fi 70
Fi 71
Fi 72
Fi 73
Fi 75

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

Skr. 2007/08:75
Register

X

X
X

Justitieutskottet
2004/05
308

JuU19

Ju 19

X
166

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2005/06
119
161
168
185
199
320
321

JuU1
JuU12
JuU11
JuU14
JuU22
JuU26
JuU30

Ju 21
Ju 22
Ju 24
Ju 25
Ju 28
Ju 34
Ju 35

2006/07
92
95
96
97
109
147
149

JuU2
JuU3
JuU4
JuU5
JuU11
JuU13
JuU12

Ju 36
Ju 37
Ju 38
Ju 39
Ju 41
Ju 47
Ju 48

X
X
X
X
X
X
X

2007/08
5
10
11
12
53

JuU2
JuU9
JuU3
JuU8
JuU1

Ju 60
Ju 61
Ju 62
Ju 63
Ju 67

X
X
X
X
X

1995/96
279

LU11

Ju 1

X

1998/99
159
185

LU12
LU18

Ju 2
Ju 3

X

2000/01
140

LU11

Ju 5

2001/02
303

LU26

Ju 11

Skr. 2007/08:75
Register

X
X
X
X
X
X
X

Lagutskottet

X

X

X
167

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är

X

slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2002/03
222

LU17

Ju 12

2004/05
154
155
179
180
210
247

LU8
LU8
LU12
LU13
LU19
LU27

IJ 4
IJ 5
Ju 15
Ju 16
Ju 17
Ju 18

X
X
X
X
X
X

2005/06
188
284
309
377

LU18
LU32
LU27
LU33

Ju 26
Ju 30
Ju 32
IJ 6

X
X
X
X

X

Skr. 2007/08:75
Register

Utrikesutskottet
2003/04
112

UU3

UD 1

2005/06
79

UU2

UD 2

X

2006/07
117
121
140
142
167
196
197
203

UU5
UU7
UU6
UU13
UU12
UU10
UU8
UU3

UD 4
UD 5
UD 6
UD 8
UD 9
SB 3
UD 11
UD 12

X

2007/08
6
64
65

UU3
UU1
UU2

UD 14
UD 17
UD 18

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
168

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är

X

slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2007/08:75
Register

Försvarsutskottet
2003/04
196

FöU7

Fö 1

2004/05
143
170
214

FöU5
FöU6
FöU8

Fö 2
M5
M6

2006/07
31
98
144
168
169
193
208
226

FöU1
FöU3
FöU6
FöU7
FöU8
FöU9
FöU10
FöU10

Fö 3
N 36
Fö 4
M 14
N 40
Fö 5
Fö 6
Fö 7

2007/08
33
47
48
49
50
110

FöU3
FöU1
FöU1
FöU1
FöU1
FöU4

Fö 8
Fö 9
Fi 62
M 20
N 52
Fö 11

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Socialförsäkringsutskottet
1997/98
165

SfU10

Fi 1

2003/04
102

SfU1

S8

X

2005/06
71
90
164
166

SfU4
SfU1
SfU7
SfU12

Ju 20
S 14
S 19
Ju 23

X
X
X
X

169

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

190
280
285

SfU8
SfU14
SfU10

Ju 27
Ju 29
Ju 31

2006/07
113
134
150
151
157
158
214

SfU5
SfU6
SfU7
SfU8
SfU10
SfU9
SfU12

S 25
S 28
Ju 49
Ju 50
Fi 34
S 32
Fi 45

X
X
X
X
X
X
X

2007/08
13
68
83

SfU3
SfU1
SfU2

S 36
S 41
Ju 69

X
X
X

Skr. 2007/08:75
Register

X
X
X

Socialutskottet
1997/98
3
289

SoU2
SoU25

S2
S3

2000/01
195

SoU12

S4

2001/02
144

SoU5

S5

X

2002/03
81
171

SoU1
SoU13

S6
S7

X
X

2003/04
155

SoU5

S9

2004/05
166
188
218
241

SoU10
SoU9
SoU11
SoU17

S 10
S 11
S 12
S 13

X
X

X

X

X
X
X
X

170

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2005/06
111
137
144
148
219
226
302
332

SoU1
SoU5
SoU6
SoU10
SoU16
SoU17
SoU25
SoU31

S 15
S 16
S 17
S 18
S 21
S 22
S 23
S 24

2006/07
118
129
145
152
153
166
213

SoU8
SoU9
SoU10
SoU11
SoU12
SoU15
SoU14

S 26
S 27
S 29
S 30
S 31
S 33
S 34

X
X
X
X
X
X

2007/08
7
29
35
52
86
107

SoU2
SoU4
SoU6
SoU5
SoU1
SoU7

S 35
S 38
S 39
S 40
S 42
S 43

X
X
X
X
X
X

Skr. 2007/08:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X

X

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 5

X
171

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2004/05
99
196

KrU1
KrU6

Fi 8
Ku 6

X

2005/06
84
88
206
323

KrU1
KrU1
KrU10
KrU28

Fi 10
N 25
Ku 7
Ku 8

X
X

2006/07
39

KrU1

Fi 23

X

2007/08
55
56
57
58
59

KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1

Fi 64
U 22
M 22
IJ 9
Ku 13

Skr. 2007/08:75
Register

X

X
X

X
X
X
X
X

Utbildningsutskottet
2000/01
229

UbU15

U1

X

2001/02
184

UbU7

U2

X

2002/03
160
204

UbU19
UbU15

U3
U4

X
X

2003/04
197

UbU12

U5

X

2004/05
126
204
289

UbU3
UbU8
UbU15

U6
U7
U8

X
X
X
172

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2005/06
150
160
180
240
241
313

UbU5
UbU3
UbU8
UbU13
UbU14
UbU22

U9
U 10
U 11
U 12
U 13
U 14

X
X

2006/07
122
163
164
183
184
202

UbU11
UbU15
UbU16
UbU13
UbU14
UbU17

U 15
U 16
U 17
U 18
U 19
U 20

X
X
X
X
X
X

2007/08
70
71

UbU1
UbU2

U 23
U 24

X
X

Skr. 2007/08:75
Register

X
X
X
X

Trafikutskottet
1994/95
232

TU12

N1

X

1997/98
192

TU9

N2

X

1999/2000
166
238

TU5
TU11

N4
N5

X
X

2000/01
249

TU13

N6

X

2001/02
126

TU2

N9

2002/03
161

TU4

N 11

X

X
173

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2003/04
75
161
182

TU1
TU6
TU5

N 13
N 14
N 16

X

2004/05
95
178
213
244

TU1
TU7
TU8
TU10

N 18
N 20
N 21
N 22

X

2005/06
81
134
222
223
259
308

TU1
TU6
TU13
TU12
TU14
TU5

N 24
N 26
N 27
N 28
N 29
N 30

2006/07
35
94
110
116
175
176
199
205

TU1
TU3
TU5
TU10
TU15
TU12
TU13
TU16

N 33
N 35
N 37
N 39
N 41
N 42
N 44
N 46

X
X
X
X
X
X
X

2007/08
8
38
85

TU2
TU3
TU1

N 48
N 51
N 53

X
X

Skr. 2007/08:75
Register

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

Miljö- och jordbruksutskottet
1998/99
32

MJU3

N3

X

1999/2000
253

MJU17

Jo 1

X

174

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

2002/03
230

MJU10

Jo 2

2003/04
150
191
283

MJU11
MJU18
MJU20

M3
Jo 3
M4

2005/06
48
189
389
392

MJU3
MJU19
MJU14
MJU29

M7
M8
M 10
M 11

2006/07
28
131
135
165
206
207

MJU3
MJU8
MJU9
MJU15
MJU16
MJU17

Jo 4
M 12
M 13
Jo 5
Jo 6
M 18

2007/08
36
88
93
94
95

MJU5
MJU6
MJU2
MJU1
MJU1

Jo 8
Jo 10
Jo 11
Jo 12
M 23

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

Skr. 2007/08:75
Register

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Näringsutskottet
2000/01
272

NU11

N7

X

2001/02
109
318

NU1
NU16

N8
N 10

X
X

2002/03
194

NU10

N 12

X

175

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2003/04
162

NU10

N 15

X

2004/05
117
297

NU1
NU16

N 19
N 23

X

2005/06
346
361

NU18
NU17

N 31
N 32

2006/07
62
103
111
177
194
195
200
217

NU1
NU7
NU4
NU14
NU12
NU13
NU15
NU16

N 34
SB 2
N 38
N 43
Ju 57
Ju 58
N 45
N 47

2007/08
37
97
98
99
100

NU4
NU1
NU1
NU2
NU3

N 50
UD 19
N 54
N 55
N 56
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X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Arbetsmarknadsutskottet
1999/2000
83

AU1

A1

X

2003/04
185

AU6

N 17

X

2004/05
181
225

AU4
AU8

A2
A3

X
X
176

Rskr. nr.

Bet. nr

Redovisas
under p.

         Skrivelsen är
slutbeinte sluthandlad (X) behandlad (X)

2005/06
109
174
175

AU1
AU3
AU3

A4
A5
Fi 16

2006/07
88
100
123
179
185

AU5
AU6
AU8
AU13
AU14

A6
IJ 7
A7
A8
A9

X

2007/08
9
72
73
122

AU2
AU1
AU1
AU3

A 10
IJ 10
A 12
A 13

X
X
X
X
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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 8

X
X

2005/06
176
237

BoU6
BoU11

Fi 17
M9

X
X

CU13
CU14
CU15

Ju 42
Ju 43
Ju 44

X
X
X

Civilutskottet
2006/07
126
127
128
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133
136
156
159
160
188
189
190
191

CU23
CU4
CU25
CU24
CU26
CU27
CU28
CU29
CU31

IJ 8
Ju 45
Ju 51
Ju 52
Ju 53
Fi 39
M 16
Ju 56
M 17

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2007/08
28
54
104
105
106
121

CU2
CU3
CU1
CU1
CU1
CU4

Ju 65
M 21
Fi 74
M 24
IJ 12
Ju 73

X
X
X
X
X
X
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Sammansatta justitie- och socialutskottet
2005/06
218

JuSoU1

S 20

X

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
2006/07
132
192

UFöU2
UFöU3

UD 6
UD 10

X
X

2007/08
4
32
109

UFöU1
UFöU2
UFöU3

UD 13
UD 16
Fö 10

X
X
X

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
2006/07
215

KUU1

SB 5

X
178

Statsrådsberedningen

Skr. 2007/08:75

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 mars 2008.
Närvarande statsråd: statsministern Reinfeldt, statsråden Odell, Bildt,
Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Erlandsson, Torstensson, Carlgren,
Hägglund, Björklund, Littorin, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn
Liljeroth, Björling
Föredragande: statsministern Reinfeldt
Regeringen beslutar skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen
av riksdagens skrivelser till regeringen.
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