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Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen
Till konstitutionsutskottet
Konstitutionsutskottet anmodade den 26 mars 2009 övriga utskott att yttra
sig över regeringens skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen. Regeringens redogörelse omfattar
huvudsakligen regeringsbeslut under tiden den 1 januari–31 december
2008. Ingen motion har väckts med anledning av skrivelsen.
Socialförsäkringsutskottet redovisar i detta yttrande sina överväganden
om behandlingen av de riksdagsskrivelser som gäller socialförsäkringsutskottets beredningsområde.

Utskottets överväganden
I skrivelsen redovisas behandlingen av 22 riksdagsskrivelser i ärenden som
beretts av socialförsäkringsutskottet. 16 av dessa anges som slutbehandlade
medan 6 fortfarande inte var slutbehandlade under perioden. Av de icke
slutbehandlade skrivelserna är en från riksmötet 2003/04 och övriga från
riksmötet 2005/06.
I sitt yttrande över motsvarande skrivelse vid föregående riksmöte, då 8
riksdagsskrivelser ännu inte var slutbehandlade, angav utskottet att redovisningen av vilka beredningsåtgärder som pågick i de olika ärendena tydde
på att flera av ärendena inte skulle kunna slutredovisas på ännu ett tag. I
något fall hade de planerade beredningsåtgärderna inte ens påbörjats. Utskottet ville därför understryka vikten av att konkreta beredningsåtgärder med
anledning av ett riksdagsbeslut påbörjas så snart som möjligt, inte minst
när det gäller så angelägna frågor som det här är fråga om.
Antalet icke slutbehandlade ärenden är denna gång något färre, och
utskottet förutsätter att merparten av dessa kommer att kunna slutredovisas
i nästa skrivelse. Med anledning av att riksdagsskrivelserna härrör från riksmötena 2003/04 och 2005/06 finner utskottet anledning att återigen understryka vikten av att konkreta beredningsåtgärder med anledning av ett
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riksdagsbeslut påbörjas så snart som möjligt. I något av de oavslutade fallen gäller dessutom att de planerade beredningsåtgärderna fortfarande inte
ens har påbörjats.

Stockholm den 23 april 2009
På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (m), Veronica
Palm (s), Helena Rivière (m), Ronny Olander (s), Lars-Arne Staxäng (m),
Solveig Zander (c), Siw Wittgren-Ahl (s), Ulf Nilsson (fp), Mats G
Nilsson (m), Göte Wahlström (s), Lars Gustafsson (kd), Mikael Cederbratt
(m), Matilda Ernkrans (s), Fredrick Federley (c), Gunvor G Ericson (mp),
Jasenko Omanovic (s) och LiseLotte Olsson (v).
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