Socialutskottets betänkande
2005/06:SoU32

Uppskov med behandlingen av ärenden
Sammanfattning
I betänkandet gör utskottet en framställan till kammaren om att riksdagen
skall besluta medge att behandlingen av ärenden får skjutas upp till riksmötet 2006/07.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Uppskov med behandlingen av ärenden
Riksdagen medger att behandlingen av dels
skrivelse 2005/06:175 Redovisning av fördelning av medel från allmänna
arvsfonden, skrivelse 2005/06:205 Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa
och ökad tillväxt, skrivelse 2005/06:206 Ett Sverige för barn – redogörelse
för regeringens barnpolitik jämte de följdmotioner som kan komma att
väckas med anledning av skrivelserna,
dels vissa övriga motioner inom barnpolitikens område,
dels övriga ärenden som kan komma att hänvisas till socialutskottet under
återstoden av innevarande riksmöte får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.

Stockholm den 31 maj 2006
På socialutskottets vägnar

Ingrid Burman

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Ingrid Burman (v), Kristina
Zakrisson (s), Margareta Israelsson (s), Cristina Husmark Pehrsson (m),
Conny Öhman (s), Lars U Granberg (s), Catherine Persson (s), Anne
Marie Brodén (m), Erik Ullenhag (fp), Kenneth Johansson (c), Magdalena
Andersson (m), Elina Linna (v), Jan Lindholm (mp), Jan Emanuel
Johansson (s), Marita Aronson (fp) och Ulrik Lindgren (kd).
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Utskottets överväganden
Enligt riksdagsordningen skall ett ärende avgöras under den valperiod då
det väckts. Genom särskilt beslut kan emellertid riksdagen medge att
behandlingen av ärende får uppskjutas till första riksmötet i nästa valperiod (5 kap. 10 § riksdagsordningen).
Regeringen har nyligen överlämnat följande skrivelser, vilka för beredning
hänvisats till socialutskottet
–
–
–
–
–

skrivelse 2005/06:175 Redovisning av fördelning av medel från allmänna arvsfonden,
skrivelse 2005/06:205 Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och ökad
tillväxt,
skrivelse 2005/06:206 Ett Sverige för barn – redogörelse för regeringens barnpolitik.
Vidare finns åtta motionsyrkanden inom barnpolitikens område från
den allmänna motionstiden 2005.
Utskottet föreslår att riksdagen medger att behandlingen av skrivelserna och de följdmotioner som eventuellt väcks med anledning av
dessa, övriga nämnda motioner samt de ytterligare ärenden som kan
komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får uppskjutas till 2006/07 års riksmöte.

Elanders Gotab, Stockholm 2006
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