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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 regeringsbeslut under tiden 1 januari–31 december 2006.
Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar samt arbetet med regelförbättring och språkvård.
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Regeringens skrivelse med redogörelse för behandlingen av
riksdagens skrivelser till regeringen

Skr. 2006/07:75

Förord
Inledning
Sedan 1961 har regeringen lämnat redogörelser till riksdagen för vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut,
senast i skr. 2005/06:75. 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 regeringen, men även äldre riksdagsskrivelser som inte tidigare har rapporterats som slutbehandlade av regeringen har tagits med.
Utöver själva redogörelsen för riksdagsskrivelsernas behandling har
regeringen i de senaste årens skrivelser lämnat redovisningar av regelbeståndet och regelregistreringen (senast skr. 2005/06:75 s. 5–14). Sådana redovisningar lämnades dessförinnan i budgetpropositionerna (t.o.m.
år 1991 i bil. 2 Gemensamma frågor och åren 1993 och 1994 i bil. 8
Finansdepartementet). År 1995 utökades dessutom skrivelsen med information om regelverket och en redogörelse för det pågående reformarbetet
avseende reglers kvalitet och språkvård.
Utformningen av 2006 års redogörelse
Inom Regeringskansliet har det upprättats en ny redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Den nu sammanställda redogörelsen avser huvudsakligen sådana åtgärder som vidtagits under tiden 1 januari–31 december 2006. 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 tiden 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, tillkommit eller ändrat namn och även med i övrigt bibehållen departementsorganisation har ärendegrupper vid flera tillfällen flyttats mellan
olika departements verksamhetsområden. I sådana fall redovisas riksdagsskrivelserna under de departement som numera är ansvariga för beredningen av sakfrågorna enligt uppdelningen i bilagan till förordningen
(1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet (omtryckt och ändrad
2006:1427).
Inom varje departements område har material grupperats i fyra huvudavsnitt, nämligen först de äldre riksmötena, därefter riksmötena
2004/05 och 2005/06 och sist tiden fram till juluppehållet av det nu pågående riksmötet 2006/07. Redovisningen omfattar alla till regeringen ställda riksdagsskrivelser fr.o.m. nr 137 från 2005/06 t.o.m. nr 89 från
2006/07. Redovisningen omfattar vidare de riksdagsskrivelser från tidi-
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gare 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 tillkännagivanden utmärks i redovisningen med en asterisk
(*).
De departementsvisa avsnitten kompletteras med två register. Ett är
kronologiskt uppställt och innehåller hänvisningar om var i redogörelsen
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 riksdagsskrivelserna grupperade efter de utskott där ärendena beretts.
Ett väsentligt inslag i redogörelsen för behandlingen av riksdagsskrivelserna utgör lagstiftningsärendena och regeringens utfärdande av
lagar eller beslut om förordningar. Många av förordningarna är samtidigt
grunden för en omfattande normgivning på myndighetsnivå. Därför lämnas 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 regler
i takt med att resultat- och målstyrningen utvecklas. Syftet med detta arbete är främst att bättre anpassa reglerna till de aktuella målen för verksamheterna men även att så långt det går begränsa antalet regler. Till regelarbetet hör också att få en bättre struktur i reglerna och ett enkelt och
klart språk. Inledningsvis redovisas därför information om regelverket
samt arbetet med regelförbättring, språkvård och det offentliga rättsinformationssystemet.
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Regelförbättring, språkvård och det offentliga rättsinformationssystemet

Skr. 2006/07:75

Regelförbättring i Sverige
Regeringskansliet arbetar sedan lång tid tillbaka kontinuerligt med frågor
om enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftningen. Huvudsakligen sker arbetet 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
centrala rättsliga frågor, författningstekniska frågor samt på språkliga frågor.
I konstitutionellt hänseende skall de granskade texterna uppfylla regeringsformens krav på remissbehandling och lagrådsgranskning. Bemyndiganden för regeringen, kommunerna och myndigheterna skall vara korrekt utformade och myndighetsutövning får inte överlämnas till enskilda
organ 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 förvaltningslagens (1986:223) grundläggande regler.
Författningstekniken granskas så att den är genomtänkt, klar och enhetlig. 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
skall hålla hög allmän kvalitet och vara begripliga. Målet är att språket i
författningarna skall vara klart och enkelt.
Arbetet med granskningen beskrivs i stora drag i Statsrådsberedningens (SB) PM 1996:6 Hur granskningsenheten granskar delningar. Vid
granskningen 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 granskningsarbete 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 propositions- och författningsskrivning.
Reglers effekter för företags villkor
Samtliga förslag till nya eller ändrade författningar som kan ha effekt på
små företags villkor skall föregås av en konsekvensanalys i Regeringskansliet. Analyserna redovisas i regeringens propositioner och dessförinnan i eventuella lagrådsremisser.
Verket för näringslivsutveckling, Nutek, har ett särskilt ansvar för det
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arbete med regelförbättring som bedrivs utanför Regeringskansliet. Arbetet bedrivs förebyggande såväl som genom att myndigheterna kontinuerligt ser över sina författningar.
Regeringen har i budgetpropositionen för år 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 skall minska med
minst 25 procent under en period av fyra år. Den 30 november 2006 gav
regeringen Regeringskansliet i uppdrag att ta fram underlag för en gemensam handlingsplan för regeringen och berörda myndigheter avseende
regelförenklingar. I regleringsbrev gavs 52 myndigheter i uppdrag att bistå Regeringskansliet med detta arbete. Arbetet kommer att ske i två steg
med en första redovisning den 19 mars 2007 och en andra redovisning
den 19 november 2007.

Skr. 2006/07:75

Regelförenkling inom Europeiska unionen
Under 2006 har arbetet med att stärka instrumenten för bättre och enklare
regler fortsatt. Det handlar om framför allt två inriktningar. Den första rör
hur kommissionen arbetar med ny lagstiftning och instrumenten samråd
och konsekvensanalyser. Alla pågående samråd som kommissionen har
finns samlade på en webbplats där intresserade kan lämna synpunkter.
Kommissionen inledde i början av 2006 en utvärdering av det gällande
systemet för konsekvensanalyser. Utvärderingen är tänkt att presenteras
under våren 2007. Den andra inriktningen handlar om att utvärdera och
förenkla gällande regler.
I november 2006 presenterade kommissionen ett regelförbättringspaket. Det består av tre delar. Den första delen [KOM (2006) 689] är en
strategisk översyn av vad kommissionen anser behöver göras och de
framsteg som hittills uppnåtts. Den andra delen [KOM (2006) 690] är en
strategi för förenkling som i huvudsak är en uppdatering av det rullande
förenklingsprogram som presenterades i oktober 2005 [KOM (2005) 535
slutlig]. Den tredje delen [KOM (2006) 691] är kommissionens preliminära tankar avseende hur man bör gå till väga på EU-nivå när administrativa bördor för företagen ska mätas.
Den första delen i paketet – kommissionens strategiska översyn av
programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen – innehåller i
huvudsak en lägesrapport av pågående och kommande initiativ. Utöver
detta framhåller kommissionen att den ska stärka granskningen av konsekvensbedömningarna genom att inrätta en oberoende konsekvensbedömningsnämnd och skärpa genomförandet av gemenskapsrätten. Rådet
och Europaparlamentet bör, enligt kommissionen, prioritera systematiska
konsekvensbedömningar av viktiga ändringar av kommissionsförslag och
ge hög prioritet åt presenterade förenklingsförslag, kodifiering och upphävande av föråldrade rättsakter. Medlemsstaterna bör bl.a. utforma och
genomföra samrådsmekanismer, göra mer systematiska bedömningar av
ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter och utarbeta förenklingsprogram.
Den andra delen i paketet är den första lägesrapporten om strategin för
förenkling av lagstiftningen. I rapporten beskriver kommissionen hur ar-
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betet förflutit sedan den första strategin presenterades i oktober 2005 och
vad som hänt med de olika förenklingsförslagen, hur många som försenats och vilka lärdomar man dragit. I rapporten presenteras både de
gamla och de tillkommande rättsakterna som ska bli föremål för regelförenkling samt den tidtabell som gäller för deras respektive presentation.
Till de tidigare 220 rättsakterna har ytterligare 43 initiativ lagts och sammantaget kommer alltså dessa att vara föremål för åtgärder under åren
2006–2009. Alla kommer inte att behöva beslutas av rådet eller Europaparlamentet utan vissa rättsakter förfogar kommissionen själv över.
I den tredje delen av paketet – ”Beräkning av administrativa kostnader
och minskning av de administrativa bördorna i Europeiska unionen” –
som också kommissionen låtit göra tillgänglig för samråd, beskrivs hur
kommissionen avser att mäta de administrativa kostnaderna som EU:s
regler medför för företagen. Kommissionen föreslår att vissa pilotområden mäts i ett första steg. När mätningarna är genomförda finns ytterligare underlag för att identifiera ändringar i lagstiftningen. Kommissionen
har för avsikt att ta bort onödiga administrativa bördor. Metoden man avser att använda bygger på den s.k. standardkostnadsmodellen som även
används i Sverige vid mätningar av företagens administrativa bördor.

Skr. 2006/07:75

Regelförenkling utanför Europeiska unionen
Arbetet med regelreformering inom OECD bedrivs sedan många år med
inriktning på regelkvalitet och regelreformering. Arbetet sker huvudsakligen inom ramen för OECD:s Public Governance and Territorial Development Directorate (GOV), Public Governance Committee (PGC) och
Working Party on Regulatory Management and Reform. Working Party
on Regulatory Management and Reform har en multidisciplinär inriktning, där horisontella frågor om regelkvalitet diskuteras i syfte att stödja
medlemsländerna i arbetet med att uppnå ändamålsenliga nationella regelverk i den meningen att de säkerställer grundläggande mål med regleringen (skydd för miljö, hälsa etc.) samtidigt som de möjliggör väl fungerande marknader för näringslivet att verka på. Erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad pågår för närvarande bl.a. om indikatorer för regelkvalitet och mätning av företagens administrativa börda, där Sverige deltar i ett pilotprojekt. Den särskilda rekommendation till medlemsstaterna
om förbättrad regelkvalitet som OECD:s råd antog 1995 (reviderad 1997)
och som utgör grund för den svenska förordningen (1998:1820) om
särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor
(Simplexförordningen) har också varit föremål för en ytterligare uppdatering. Uppdateringen har gjorts mot bakgrund av den utveckling som
skett i medlemsländerna på området för regelreformering sedan 1997.
Utvecklingen har i korthet gått från att diskutera reformering och avreglering av separata sektorer till att sträva mot en helhetssyn på regelkvalitet. Helhetssynen vilar på tre pelare: förekomsten av en generell, nationell policy för hantering av regelkvalitetsfrågor, de lagstiftande och övervakande institutionernas funktion samt de olika verktygen för regelkvalitet (t.ex. samråd och konsekvensanalyser). Dessa tre element i samverkan lägger grunden för en mer övergripande helhetssyn på statens re-
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glerande och styrande roll (”whole of government approach”). De reviderade rekommendationerna antogs av OECD:s råd i april 2005. OECD
har, på svensk beställning, granskat Sverige avseende ”Regulatory Reform”. Syftet med granskningen är att få genomlyst hur Sverige arbetar
med olika regleringsfrågor, bl.a. i jämförelse med andra OECD-länder.
Studien täcker flera områden, bl.a. regelförbättringsarbete, konkurrenspolitik, handelspolitik, relationen stat–kommun samt miljöregleringar.
OECD-granskningen pågick under ca 18 månader, från hösten 2005 till
december 2006. Slutrapporten, som kommer att innehålla rekommendationer till Sverige från OECD, förväntas bli presenterad under våren
2007.

Skr. 2006/07:75

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 enhet kommittéservice. 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. Språkexperterna
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 dessa 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
också 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 webbsidorna Klarspråk, som har en särskild avdelning för EU-språk. Där finns
t.ex. de handledningar och riktlinjer som gäller för EU-texter. På webbsidorna finns också Språkråd från rådet, som är översättarnas egna rekommendationer och som tas fram i samarbete med EU-språkvården.
I EU-språkvårdens uppgifter ingår att följa regelförenklingsarbetet i
EU, bl.a. uppföljningen av det interinstitutionella avtalet Bättre lagstiftning (12175/03 POLGEN 56). Sverige verkar kontinuerligt för att för-
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enklingen av EU-lagstiftningen även kommer att innehålla språklig och
redaktionell bearbetning av rättsakterna. I januari 2007 uttalades det i
konkurrenskraftsrådet som svensk ståndpunkt att det pågående regelförenklingsarbetet involverar språkliga och redaktionella frågor.
Även granskning av förslag till viktiga EU-rättsakter och utbildning av
svenska EU-handläggare om hur rättsakterna kan skrivas på ett klarare
sätt är viktiga uppgifter för EU-språkvården.
Den 1 juli 2006 flyttades Klarspråksgruppens myndighetsspråkvård
från Regeringskansliet till en ny språkvårdsorganisation, Språkrådet, som
är en del av myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet
är en sammanslagning av Svenska språknämnden, Sverigefinska språknämnden och Klarspråksgruppen. Den nya språkvårdsorganisationen,
som har till uppdrag att ansvara för språkvården i Sverige, följer alla
språk i landet och arbetar särskilt med svenskan, minoritetsspråken och
teckenspråket.
Det svenska klarspråksarbetet är i blickpunkten också i internationella
sammanhang. Språkexperterna deltog bl.a. i november vid en OECDkonferens om klarspråksarbete som hölls i Tunis.

Skr. 2006/07:75

Det offentliga rättsinformationssystemet
Det offentliga rättsinformationssystemet utvecklas och förnyas kontinuerligt. Sedan den 1 juli 2000 är i huvudsak all information som skall 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 och
sådana som publiceras i någon myndighets författningssamling. Systemet
innehåller också förarbeten till lagstiftning, rättspraxis och visst internationellt 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 användarna på ett enhetligt och samlat sätt via den gemensamma ingångssidan
Lagrummet på Internet.
Varje offentligt organ som deltar i rättsinformationssystemet ansvarar
för att informationen sprids elektroniskt och att den är korrekt och aktuell.
För samordningen av rättsinformationssystemet 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.
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Under 2004 överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen angående 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
tillgång 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 förbättras. Särskilda insatser bör göras för att kommunernas författningar
skall 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 rättsinformation 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
systemet bör kunna grupperas och presenteras på flera olika sätt och det
bör finnas länkar mellan olika informationskällor.

Skr. 2006/07:75

Lagar och förordningar
Antalet gällande grundförfattningar per den 1 mars 2007 är 3 679. Av
dessa författningar är 1 306 lagar. Motsvarande siffror per den 1 mars
2006 var 3 604, varav 1 274 lagar.
Under år 2006 har EG-direktiv genomförts i 156 ändringsförfattningar
(65 lagar och 91 förordningar) och 85 nya grundförfattningar (33 lagar
och 52 förordningar) enligt de nothänvisningar som finns på varje författning som innehåller EG-regler. Elektronisk tillgång till EG-rätten finns
framför 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 EG-fördragen på sin egen webbplats på Internet (http://curia.eu.int/sv/index.htm).
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REGELBESTÅNDET I SFS under perioden 1997–2007

Skr. 2006/07:75
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Antalet kungjorda grund- och ändringsförfattningar i SFS under år 2006
var 1 592. Av dessa författningar var 178 grundförfattningar (59 lagar och
119 förordningar m.m.). Den siffran kan jämföras med 1 257 under år
2005, 1377 under 2004 och 1 227 under 2003. Fördelningen på departementsområde av SFS-författningarna per den 31 december 2006 är följande.
Departement
Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljö- och samhällsbygg-nadsdepartementet
Näringsdepartementet
Övriga

Antal författningar

Lagar

Förordningar

Övrigt

8
855
175
117
400
772

1
416
32
30
132
347

7
293
97
81
227
365

0
146
46
6
41
60

294
159

42
43

240
76

12
40

116
510
412

31
167
59

77
303
107

8
40
246

3 818

1 300

1 873

645

11

REGELBESTÅNDET HOS MYNDIGHETERNA under perioden
1996–2006

Skr. 2006/07:75
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Antalet rubriker i myndigheternas regelförteckningar den sista december
2006 har beräknats till ca 8 100. Det innebär en minskning med ca 100
regelrubriker sedan året innan. Uppgifterna i myndigheternas regelförteckningar är fortfarande mycket osäkra. Det är exempelvis inte säkert att
begreppet grundförfattning definieras på samma sätt hos olika myndigheter. Användningen av datateknik blir emellertid allt vanligare också i
myndigheternas interna regelregistrering. Det nya rättsinformationssystemet förutsätter bl.a. att definitionerna i regelförteckningen standardiseras. Allteftersom myndigheternas författningar registreras i det nya
rättsinformationssystemet kommer därför uppgifterna att bli mer tillförlitliga.
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Allteftersom myndigheternas författningar registreras i det nya rättsinformationssystemet kommer därför uppgifterna att bli mer tillförlitliga.

Skr. 2006/07:75

Antal regelrubriker per departementsområde är ungefär följande
Området

Antal titlar
(avrundade hundratal)

Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdshetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet

400
100
400
500
1 600
800
500
300
3 100

Summa

8 100

100
100
200
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Statsrådsberedningen

Skr. 2006/07:75

Riksmötet 2005/06

Statsrådsberedningen

Riksdagens skrivelse
1.

nr 139
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas
handläggning
Bet. 2005/06:KU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 september 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

2.

nr 172
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning
Skr. 2005/06:23, bet. 2005/06:NU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 april 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

3.

nr 207
Regeringens krisberedskap och krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004
Bet. 2005/06:KU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 september 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

4.

nr 245
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005
Skr. 2005/06:85, bet. 2005/06:UU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 september 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

5.

nr 359
Granskningsbetänkande
Bet. 2005/06:KU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 september 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.

6.

nr 382
Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen
Skr. 2005/06:75, bet. 2005/06:KU34
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 september 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
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Riksmötet 2006/07

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Statsrådsberedningen

7.

nr 12
Tilläggsbudget 2 för 2006
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 december 2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Regeringskansliet.

8.

nr 45
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:KU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 c om Fördelningen av anslagen inom utgiftsområde 1: Den
21 december beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende Regeringskansliet, fördelning av anslagsmedel 2007
avseende Regeringskansliet, regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Svenska institutet för europapolitska studier och regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 90:7. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 13 om handläggningen av ärenden om bortförda barn*:
En översyn har gjorts av handläggningen inom Regeringskansliet av
ärenden om bortförda barn. Resultatet kommer att presenteras för
riksdagen under våren 2007. Momentet är inte slutbehandlat.
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Justitiedepartementet

Skr. 2006/07:75

Äldre riksmöten

Justitiedepartementet

Riksmötet 1986/87
Riksdagens skrivelse
1.

nr 347
Lag om fritidsbåtsregister m.m.
Prop. 1986/87:121, bet. 1986/87:KrU22
Tidigare redovisad, se skr. 1987/88:75 (p. Ju 18), 1989/90:75
(p. Ju 7), 1991/92:15 (p. Ju 8), 1992/93:15 (p. Ju 5), 1993/94:15
(p. Ju 5), 1994/95:15 (p. Ju 5), 1995/96:15 (p. Ju 4), 1996/97:15
(p. Ju 3), 1997/98:75 (p. Ju 3), 1998/99:75 (p. Ju 2), 1999/2000:75
(p. Ju 2), 2000/01:75 (p. Ju 2), 2001/02:75 (p. Ju 1), 2002/03:75
(p. Ju 1), 2003/04:75 (p. Ju 1), 2004/05:75 (p. Ju 1) och 2005/06:75
(p. Ju 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om obligatorisk ansvarsförsäkring för fritidsbåtar*: Den
30 januari 2003 uppdrog regeringen åt Sjöfartsverket att bl.a. undersöka i vilken omfattning det förekommer att fritidsbåtar omfattas av
ansvarsförsäkring. Uppdraget redovisades i en promemoria som
överlämnades den 21 oktober 2003. Promemorian remitterades för
synpunkter och remisstiden gick ut den 28 mars 2004. På detta och
tidigare underlag (SOU 1996:170) har frågan om obligatorisk ansvarsförsäkring beretts vidare i Justitiedepartementet. I prop.
2005/06:160 Moderna transporter, avsn. 8.6, bedömde regeringen
att en ordning med obligatorisk ansvarsförsäkring vid sjöfart med
fritidsbåtar inte bör införas.

Riksmötet 1995/96
Riksdagens skrivelse
2.

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) och 2005/06:75 (p. Ju 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om gäldenärens avtal*: Frågan behandlas av utredningen
Förmånsrätt vid konkurs (dir. 1995:163). Utredningen har redovisat
sitt uppdrag i slutbetänkandet Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden (SOU 2001:80). Betänkandet har remitterats. Frågan har anknytning till en av regeringen planerad utredning om ett samlat insolvensförfarande. Direktiv till utredningen beräknas bli beslutade
våren 2007.
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Riksmötet 1998/99

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Justitiedepartementet

3.

nr 147
Personuppgiftslagen
Mot. 1998/99:K234 m.fl., bet. 1998/99:KU15
Tidigare redovisad, se skr. 1999/2000:75 (p. Ju 54), 2000/01:75
(p. Ju 36), 2001/02:75 (p. Ju 30), 2002/03:75 (p. Ju 19), 2003/04:75
(p. Ju 14), 2004/05:75 (p. Ju 8) och 2005/06:75 (p. Ju 4).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om revidering av EG-direktivet*: Regeringen har på olika
sätt verkat för en ändring av EG-direktivet och kontinuerligt informerat en samrådsgrupp med representanter för samtliga riksdagspartier. Justitiedepartementet har utarbetat ett förslag till ändringar i direktivet enligt en s.k. missbruksinriktad regleringsmodell
och en enkät om EG-direktivet som alla intresserade inbjudits att
svara på bl.a. via Internet. Enkätsvaren har sammanställts i promemorian EG-direktivet om personuppgifter – En offentlig utvärdering
(Ds 2001:27). Såväl förslaget till missbruksmodell som enkätsvaren
har presenterats för EG-kommissionen under våren 2002. Arbetet
har emellertid i första hand varit inriktat på att söka stöd för ändringar i direktivet från andra medlemsstater. I september 2002 bar
det arbetet frukt när, efter svenskt initiativ, fyra medlemsstater gemensamt hos kommissionen krävde att direktivet ändras i en missbruksinriktad riktning. Den rapport om genomförande av direktivet,
eventuellt försedd med lämpliga ändringsförslag, som kommissionen skall lämna enligt artikel 33 i direktivet har lämnats i maj 2003.
I rapporten berörs Sveriges ansträngningar uttryckligen. I rapporten
slår emellertid kommissionen fast att den inte har för avsikt att inom
den närmaste framtiden föreslå några förändringar av direktivet
samt uttalar att förenklade villkor för personuppgiftsbehandling
bättre kan uppnås genom att göra bruk av det handlingsutrymme
som nuvarande lydelse av direktivet ger, t.ex. artikel 7 f, 9 och 13.
Arbetet med att förmå kommissionen att lägga fram förslag till ändringar i direktivet och vidta andra åtgärder i önskvärd riktning kommer dock att fortsätta i lämpliga sammanhang. Arbetet i denna del
har ett nära samband med det arbete som beskrivs nedan under
mom. 2.
Mom. 2 om lagstiftning mot missbruk av personuppgifter*: Genom en lagändring, prop. 1999/2000:11, har personuppgiftslagens
överföringsregler och straffbestämmelse ändrats från och med den
1 januari 2000. Ändringarna innebär att lagstiftningen närmar sig
den missbruksinriktade regleringsmodell som riksdagen uttalat sig
för. Även vissa ändringar som gjorts i bl.a. personuppgiftsförordningen (1998:1191) verkar i samma riktning. Ett stort antal s.k.
särskilda registerförfattningar med anpassade regler för viktigare typer av register m.m. har utarbetats. Under våren 2005 presenterade
regeringen en proposition om översyn av personuppgiftslagen
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(prop. 2005/06:173). Ändringarna innebär bl.a. att behandling av
personuppgifter i ostrukturerat material, t.ex. löpande text, undantas
från de flesta av personuppgiftslagens detaljerade hanteringsregler.
Sådan behandling skall vara tillåten utan andra restriktioner än att
den registrerades personliga integritet inte får kränkas. Ändringarna
trädde i kraft den 1 januari 2007. Genom ändringarna har personuppgiftslagen, inom ramen för gällande lydelse av EG-direktivet,
utformats enligt en missbruksmodell för sådan vardaglig behandling
av personuppgifter som typiskt sett inte innebär några större risker
för kränkningar av den personliga integriteten. Arbetet i denna del
har ett nära samband med det arbete som beskrivits under mom. 1.
4.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

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) och 2005/06:75 (p. Ju 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Historiska arrenden*: En departementspromemoria som behandlar
frågan har remissbehandlats. Frågan bereds vidare i Regeringskansliet. Regeringen planerar att redovisa sitt ställningstagande till
riksdagen år 2007.

5.

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) och 2005/06:75 (p. Ju 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom 14 om juridiskt biträde för barn*: Frågan behandlas i departementspromemorian Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser (Ds 2002:13). Promemorian har remissbehandlats. Frågan,
som inte prioriterats tidigare, bereds.

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
6.

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) och 2005/06:75 (p. Ju 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om frågans fortsatta beredning*: Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06) har haft i uppdrag att undersöka om det
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i något fall finns behov av att öka möjligheten att inte tillhandahålla
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 förhindra tvångsoffentliggörande av upphovsrättligt skyddade verk får
anstå till dess en sådan översyn kommit till stånd. Med anledning av
kommitténs ställningstagande lade regeringen i den efterföljande
propositionen (prop. 2001/02:70) inte fram något förslag i denna
del. I regeringens skrivelse 2001/02:75 uttalade regeringen att det
under den tid som gått sedan 8 kap. 27 § sekretesslagen (1980:100)
infördes inte hade framkommit att det finns något praktiskt behov
av ytterligare lagändringar. Regeringen hade därför för avsikt att
lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna. Med anledning härav uttalade konstitutionsutskottet i sitt betänkande 2001/02:KU35 som
sin mening att regeringen inte borde lägga riksdagsskrivelsen till
handlingarna innan något förslag till permanent lösning har presenterats eller, i enlighet med vad Offentlighets- och sekretesskommittén förordade, efter att en bredare översyn av de aktuella frågorna har skett. I regeringens skrivelse 2003/04:75 uttalade regeringen
att den mot bakgrund av vad konstitutionsutskottet hade anfört hade
för avsikt att tillsätta en utredning som skulle få till uppgift att överväga frågan om en permanent lösning. Den 15 december 2004 beslutade departementschefen att ge en särskild utredare i uppdrag att
utreda upphovsrätten och handlingsoffentligheten. Utredaren har
avlämnat sitt förslag som innebär att ingen lagändring förordas (Ds
2005:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet). Promemorian har
remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma med sin bedömning i frågan till riksdagen i lämpligt sammanhang.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
7.

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) och 2005/06 (p. Ju
8).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om ändringar i namnlagen*: Arbetet är inriktat på att
regeringen skall ta initiativ till en översyn av namnlagen, dock tidigast under 2008.

8.

nr 149
Författningsfrågor
Mot. 1999/2000:K206 yrkande 11 m.fl., bet. 2000/01:KU11
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. Ju 55), 2002/03:75 (p. Ju
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35), 2003/04:75 (p. Ju 25) 2004/05:75 (p. Ju 17) och 2005/06:75
(p. Ju 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

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 samlad översyn av regeringsformen (Grundlagsutredningen, Ju
2004:11, dir. 2004:96). I uppdraget ingår bl.a. att göra en översyn
av folkomröstningsinstitutet 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 kommer att övervägas av Grundlagsutredningen.
9.

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) och 2005/06 (p. Ju
10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om känsliga uppgifter m.m.*: Tillkännagivande angående
att regeringen skall ta initiativ till ändring av EG:s dataskyddsdirektiv. Kommissionen lämnade i maj 2003 en rapport om genomförandet av dataskyddsdirektivet. I rapporten, som uttryckligen berör
Sveriges ansträngningar att få till stånd ändringar, slår kommissionen fast att den inte har för avsikt att inom den närmaste tiden föreslå några ändringar i direktivet. Utvecklingen på området kommer
att noga följas av regeringen. Skrivelsen är i denna del slutbehandlad.
Mom. 8 om kreditupplysningar om mindre belopp m.m.*: Inom
Regeringskansliet övervägs f.n. frågan om skyddet för den enskilde
när det gäller enstaka betalningsförsummelser behöver stärkas. Arbetet är inriktat på att en departementspromemoria skall kunna remitteras under våren 2007.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
10. nr 200
Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.
Mot. 2001/02:K269, 2001/02:Ju396, bet. 2001/02:SkU19
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 58), 2003/04:75 (p. Ju
35), 2004/05:75 (p. Ju 23) och 2005/06:75 (p. Ju 13).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen gav den praktiska hanteringen av skyddade personuppgifter en belysning genom propositionen Sekretessfrågor – skyddade adresser, m.m. (prop. 2005/06:161).
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11. nr 204
Planfrågor
Mot. 2001/02:Bo228 och Bo249, bet. 2001/02:BoU8
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. 59), 2003/04:75 (p. 36),
2004/05:75 (p. 24) och 2005/06:75 (p. 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Mom. 19 om Rätten att använda offentlig plats*: En sakkunnig person har den 16 juni 2006 getts i uppdrag att behandla de frågor som
anges i bostadsutskottets betänkande. Uppdraget skall vara slutfört
senast den 1 oktober 2007.
12. 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), 2003/04:75 (p. Ju
37), 2004/05:75 (p. Ju 25) och 2005/06:75 (p. Ju 15).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om Konsekvenser av ramlagstiftning*: Riksdagen har tillkännagivit att regeringen i ett lämpligt sammanhang mer samlat bör
analysera konsekvenser av ramlagstiftning. För närvarande granskar
OECD det svenska regelreformeringsarbetet. En slutrapport väntas i
mars 2007. Regeringen vill avvakta rapporten innan ställning tas till
eventuella åtgärder.
13. nr 233
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet
Prop. 2001/02:74, mot. 2001/02:K51, bet. 2001/02:KU21
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 66), 2003/04:75 (p. Ju
38), 2004/05:75 (p. Ju 26) och 2005/06:75 (p. Ju 16).
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 yttrandefrihetsrättsliga området som regeringen tillsatte den 30 april 2003 (dir.
2003:58). Beredningen redovisade sitt arbete med bl.a. frågan under
mom. 6 i betänkandet SOU 2004:114. 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. Beredningen har i debattbetänkandet SOU 2006:96 analyserat i vilken utsträckning bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är teknikberoende och om
dessa kan tillämpas på ny användning av teknik (mom. 1). Debattbetänkandet skall remitteras under våren 2007. Därefter fortsätter
beredningens arbete med eventuella förslag till ändrad lagstiftning.
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14. 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) och 2005/06:75 (p. Ju 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

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 proposition
2004/05:57. Förmånsrättskommitténs förslag om att upphäva återvinningsförbudet i fråga om skatter och avgifter kommer att övervägas ytterligare av den planerade utredningen om ett samlat insolvensförfarande.
Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
15. 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) och 2005/06:75 (p. Ju 22).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om återvinning av skatter och avgifter*: Målsättningen är
att utreda frågan inom ramen för en av regeringen planerad utredning om ett samlat insolvensförfarande, som planeras att tillsättas
under våren 2007.
Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
16. 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) och 2005/06:75
(p. Ju 25).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om tillsättning av högre statliga tjänster*: Regeringen beslutade den 1 juli 2004 direktiv till en parlamentariskt sammansatt
kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen (Grundlagsutredningen, Ju 2004:11, dir. 2004:96). I uppdraget
ingår bl.a. att se över möjligheten att öka öppenheten vid tillsätt22

ningar av högre statliga tjänster. Kommittén skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2008. Se skrivelse 2000/01:149.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
17. nr 151
Godkännande av nya funktioner i Schengens informationssystem
Prop. 2004/05:37, bet. 2004/05:JuU15
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 31).
Skrivelsen är slutbehandlad.
I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att man bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Regeringen har mot bakgrund härav
hävt sin parlamentariska granskningsreservation mot rådsbeslutet i
ministerrådet i EU. Regeringen har den 10 januari 2007 lagt skrivelsen till handlingarna.
18. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om dröjsmål hos myndigheter*: Högsta domstolen har i en
dom slagit 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 frågan om det är nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för
att stärka den enskildes rätt till en säker och snabb handläggning.
19. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om skydd för företagshemligheter*: Justitiedepartementet
anordnade i juni 2006 en hearing i frågan. Arbetet är inriktat på att
direktiv till en utredning skall tas fram år 2007.
Mom 6. om avtalsvillkor mellan näringsidkare*: Frågan skall
övervägas i lämpligt sammanhang.
20. nr 180
Namnlagen
Mot. 2004/05:L210 m.fl., bet. 2004/05:LU13
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 41).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 Ändringar i namnlagen*: Arbetet är inriktat på att regeringen skall ta initiativ till en översyn av vissa frågor som rör namnlagen, dock tidigast under 2008.
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21. nr 210
Fakturaskojeri
Mot. 2004/05:L333 yrkande 4, bet. 2004/05:LU19
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 54)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Fakturaskojeri*: Frågan kommer att behandlas i ett kommande
lagstiftningsärende som gäller lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En departementspromemoria kommer
att upprättas och remitteras under 2007.
22. 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).
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 gemenskapen skall tillträda fördragen (WIPO Copyright Treaty och WIPO
Performances and Phonograms Treaty) samordnat genom att samtidigt deponera sina ratifikationsinstrument hos Världshandelsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Detta skall 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 i början av 2007. Övriga åtgärder som behövs för den svenska ratificeringsprocessen kommer att vidtas samtidigt. Det samlade tillträdet
från samtliga medlemsstater och gemenskapen kan beräknas ske under senvåren 2007. Momentet är inte slutbehandlat.
23. nr 248
Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling
Prop. 2004/05:138, bet. 2004/05:SfU16
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. UD 12).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om tilläggsprotokollet och lagförslaget: Den 24 augusti
2006 beslutade regeringen att tilläggsprotokollet skulle ratificeras.
Ratifikationsinstrumentet deponerades hos Förenta Nationerna den
6 september 2006. Den 7 september 2006 utfärdade regeringen
förordning om ikraftträdande av lagen (2005:585) om ändring i lagen (1991:453) om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg. Momentet är slutbehandlat.
24. nr 308
Polisfrågor
Mot. 2004/05:Ju350, 2004/05:Ju501, 2004/05:Ju243
2004/05:Ju329, bet. 2004/05:JuU19
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 69).

och
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om akademiska inslag i polisutbildningen*: Regeringen beslutade den 26 januari 2006 att tillkalla en särskild utredare som
bl.a. skulle lägga förslag till hur polisutbildningen helt eller delvis
kan omvandlas till en högskoleutbildning (dir. 2006:10). Den 21 december 2006 beslutade regeringen att avsluta denna utredning.
Samtidigt fattade regeringen beslut om direktiv till en ny utredning
som skall lägga förslag till hur polisutbildningen bör reformeras
(dir. 2006:139).
Mom. 23 om tillfällig vapenamnesti*: Den 23 november 2006 beslutade regeringen propositionen En ny vapenamnesti (prop.
2006/07:20). Tillkännagivandet redovisades inte i föregående års redogörelse. Momentet är slutbehandlat.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
25. nr 69
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
Prop. 2005/06:1 utg.omr. 8, bet. 2005/06:SfU2
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. UD 28).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 11 om flyktingkvoten*: Den 12 oktober 2006 beslutade regeringen budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1). Momentet är
slutbehandlat.
26. 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).
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. (dir. 2006:78). Utredningen skall
redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2007. Momentet är inte
slutbehandlat.
27. nr 119
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:JuU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 93).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 20 om Regionala projekt: Västmanlands tingsrätt skall inte
längre ha kansliorter i Köping och Sala utan enbart i Västerås. Förändringen skall göras i anslutning till att tingsrätten kan ta lokaler i
anspråk i Västerås för den samlade verksamheten. Dessa lokaler beräknas vara färdigställda under år 2008. Momentet är inte slutbehandlat.
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Mom. 30 om utvärdering av rättshjälpslagen m.m.*: I riksdagsskrivelsen har riksdagen gett till känna som sin mening att småföretagare i vissa fall skall ha rätt till rättshjälp under samma förutsättningar som fysiska personer och att en översyn av rättshjälpssystemet därför bör göras. Frågan kommer att tas om hand i en
utvärdering av rättshjälpslagen som kommer att påbörjas våren
2007. Momentet är inte slutbehandlat.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

28. nr 138
Ändringar i sekretesslagen
Bet. 2005/06:KU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 19 januari 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 17).
29. nr 145
Omvandling av fängelse på livstid
Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 februari 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 45, 47–49).
30. nr 146
En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot
Prop. 2005/06:33, bet. 2005/06:JuU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 februari 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 83).
31. nr 147
Olovlig befattning med narkotikaprekursorer
Prop. 2005/06:42, bet. 2005/06:JuU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 februari 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 46).
32. nr 154
Säkerhetsskydd m.m.
Framst. 2005/06:RS1, bet. 2005/06:KU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om säkerhetsskydd i riksdagen och myndigheter under riksdagen: Den 2 mars 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 128).
Mom. 2 om säkerhetskontroll: Den 2 mars 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 129).
Mom. 3 om instruktionen för riksdagsförvaltningen: Den 2 mars
2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 131).
Mom. 4 om övriga förslag till lagändringar: Den 2 mars 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 130 och 127).
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33. nr 156
Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i
verksamhet för personskydd
Prop. 2005/06:54, bet. 2005/06:SoU11
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Den 2 mars 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 132).
34. nr 158
Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar
Prop. 2005/06:48, bet. 2005/06:LU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 23 februari 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 74–82).
35. nr 159
Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.
Prop. 2005/06:28, bet. 2005/06:LU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 2 mars 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 142–144).
36. nr 161
Hemlig teleavlyssning, m.m.
Skr. 2005/06:53, mot. 2005/06:Ju13 och Ju15, bet. 2005/06:JuU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om redovisningens innehåll*: Den 23 november beslutade
regeringen skrivelsen (2006/07:28) Hemlig teleavlyssning, hemlig
teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005. Regeringen har utformat denna skrivelse i enlighet med riksdagens önskemål. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 4 om stärkt parlamentarisk kontroll*: Den 24 maj 2006
bemyndigade regeringen chefen för Justitiedepartementet att tillkalla en särskild utredare (Ju 2006:05) för att överväga frågor angående rättssäkerhet vid användning av hemliga tvångsmedel m.m. (dir.
2006:62). Den 10 november 2006 överlämnade utredningen betänkandet Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m. (SOU 2006:98). Betänkandet har remitterats
och bereds inom Justitiedepartementet. Regeringen avser att återkomma med en proposition till riksdagen under år 2007.
37. nr 165
Mottagande av ensamkommande barn
Prop. 2005/06:46, bet. 2005/06:SfU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1–2 om begreppet ensamkommande barn och ansvaret för
ensamkommande barn: Den 16 mars 2006 beslutade regeringen att
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utfärda den lag riksdagen antagit (SFS 177). Momenten är slutbehandlade.
Mom. 14 om riktlinjer om statlig ersättning till kommuner: Den
30 mars 2006 beslutade regeringen att utfärda förordning om ändring i förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Momentet är slutbehandlat.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

38. nr 166
Mottagande av ensamkommande barn
Mot. 2005/06:Sf10 yrkande 3 m.fl., bet. 2005/06:SfU12
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.
39. nr 168
Processrättsliga frågor
Mot. 2005/06:Ju384 yrkande 22, bet 2005/06:JuU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 23 om parters och vittnens säkerhet*: Domstolsverket har i
regleringsbrevet för 2007 avseende Sveriges Domstolar fått i uppdrag att redovisa verkets och domstolarnas åtgärder för att öka
skyddet och säkerheten för de anställda och andra som besöker
domstolarna, bl.a. åtgärder som syftar till att vittnen och målsäganden inte konfronteras med den tilltalade i domstolens lokaler i avvaktan på och under en förhandling. Regeringen avser att lägga
skrivelsen till handlingarna.
40. nr 169
Företagsbot
Prop. 2005/06:59, bet 2005/06:JuU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 april 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 283–285).
41. nr 179
Förrättare av vigsel och partnerskap
Prop. 2005/06:58, bet. 2005/06:LU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 30 mars 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 212–213).
42. nr 185
Polisfrågor
Mot. 2005/06:Ju368, bet. 2005/06:JuU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 27 om handledning inom polisen*: Arbete pågår inom polisen. Bl.a. har under hösten 2006 genomförts en nationell utbildning
för debriefingledare och handledare i avlastningssamtal. Utbild-
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ningen fortsätter under 2007. Broschyren ”Psykosocialt omhändertagande i Polisen – en kort handledning”, som klargör begrepp och
ansvarssituation avseende det psykosociala stödet, från 2003 har reviderats. I Rikspolisstyrelsens verksamhetsplanering för 2007 anges
bl.a. att styrelsen skall utveckla och införa handledning och att arbetet med att utveckla det psykosociala stödet skall fortsätta. Några
ytterligare åtgärder från regeringens sida bedöms inte föreligga. Regeringen avser att lägga skrivelsen till handlingarna.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

43. nr 187
Särskild utlänningskontroll
Skr. 2005/06:61, bet. 2005/06:JuU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 6 april 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna.
44. nr 188
Företagsinteckningens förmånsrätt
Mot. 2005/06:L208 m.fl, bet. 2005/06:LU18
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Företagsinteckningens förmånsrätt*: Direktiv till en utredning beräknas bli beslutade våren 2007.
45. nr 190
Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening
samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening
Prop. 2005/06:72, bet. 2005/06:SfU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11, 17 och 18 om återkallelse av uppehållstillstånd m.m., anhöriginvandring och DNA analys och lagförslagen i övrig: Den
30 mars 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
220). Momenten är slutbehandlade.
Mom. 12 om misshandlade kvinnor*: Frågan bereds i Regeringskansliet. Ett uppdrag till Migrationsverket om att utvärdera bestämmelsen i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen (2005:716)
övervägs.
46. nr 191
Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgare rörlighet
inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om lagförslag och bemyndigande p. 1-3: Den 30 mars 2006
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 219, 222 och
225). Den 6 april 2006 beslutade regeringen förordning om ändring
i utlänningsförordningen (2006:97) (SFS 262). Momentet är slutbehandlat.
29

47. nr 193
Tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern
Skr. 2005/06:62, bet. 2005/06:JuU15
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Den 27 april 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
48. nr 199
Straffrättsliga frågor
Mot 2004/05:Ju351, 2004/05:U306, 2005/06:Ju306, 2005/06:Ju383,
2005/06:Ju532, 2005/06:U382, 2005/06:Ju334, 2005/06:A311,
2005/06:Ju223, 2005/06:Ju281, 2005/06:Ju393, 2005/06:Ju397,
2005/06:Ju402, 2005/06:Ju439, 2005/06:Ju475, 2005/06:Ju491,
2005/06:Ju505, 2005/06:Ju520, 2005/06:Ju532, 2005/06:Ju558,
2005/06:Ju505 och 2005/06:Ju518, bet. 2005/06:JuU22
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om otillbörliga medel vid människohandelsbrott*: I riksdagsskrivelsen har riksdagen uppmanat regeringen att återkomma
med lagförslag i fråga om att kravet på att en gärningsman skall ha
använt s.k. otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Den 20 december 2005 beslutade regeringen kommittédirektiv Översyn av bestämmelsen om
människohandelsbrott m.m. (dir. 2005:152). Enligt direktiven skall
den särskilde utredaren bl.a. göra en översyn av straffbestämmelsen
om människohandel och överväga om det för straffansvar inte längre skall krävs att otillbörliga medel använts. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2007. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen därefter. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 18 om översyn av sexköpslagen*: Förbudet mot köp av
sexuell tjänst kommer att utvärderas. Formerna för en sådan utvärdering övervägs för närvarande inom Regeringskansliet. 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 fråga om att straffansvaret för barnpornografibrott bör utvidgas till att
omfatta exploatering av alla personer under 18 år samt att preskriptionstiden för barnpornografibrott bör förlängas så att den börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Regeringen har
den 25 augusti 2005 beslutat kommittédirektiv Översyn av lagstiftningen mot barnpornografi (dir. 2005:89). Enligt uppdraget skall en
särskild utredare bl.a. göra en översyn av bestämmelserna om skildring av barn i pornografisk bild och av anknytande lagstiftning. Den
särskilda utredaren skall särskilt överväga bl.a. om det är möjligt
och lämpligt att införa en bestämd 18-årsgräns i definitionen av
barn i bestämmelserna om barnpornografi eller att på något annat
sätt utvidga lagstiftningens skydd för unga människor under 18 år,
samt om preskriptionsreglerna vid barnpornografibrott är ändamålsenligt utformade. Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti
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2007. Regeringen avser att återkomma till riksdagen därefter. Momentet är inte slutbehandlat.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

49. nr 203
En moderniserad rättsprövning m.m.
Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 4 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 304 och 306).
50. nr 208
Kommittéberättelse 2006
Skr. 2005/06:103, bet. 2005/06:KU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
51. nr 209
Kooperativ verksamhet i delägda företag
Prop. 2005/06:84, bet. 2005/06:LU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 27 april 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 293).
52. nr 224
Förlängning av försöksverksamheten med snabbare handläggning
av brottmål
Prop. 2005/06:119, bet. 2005/06:JuU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 338).
53. nr 225
Ökad kontroll av vapen
Prop. 2005/06:113, mot.
2005/06:JuU29
Skrivelsen är slutbehandlad.

2005/06:Ju20

och

Ju22,

bet.

Mom. 1–5 om eftersökning av vapen i fordon, skrotning av vapen,
tillstånd för att få låna vapen, ändringar i vapenlagen och sekretess
för uppgifter i vapenregistret: Den 11 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 386-388).
Mom. 13 om tillfällig vapenamnesti*: Den 23 november 2006 beslutade regeringen propositionen En ny vapenamnesti (prop.
2006/07:20).
54. nr 229
Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar
Prop. 2005/06:96, bet. 2005/06:LU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 11 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 385).
55. nr 230
Revisorers oberoende och vissa redovisningstjänster, m.m.
Prop. 2005/06:97, bet. 2005/06:LU25
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Den 11 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 399–407).
56. nr 242
Stöd till polisen vid terrorismbekämpning
Prop. 2005/06:111, bet. 2005/06:JuU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 343).
57. nr 243
Ändringar i säkerhetsskyddslagen, m.m.
Prop. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 347–348).
58. nr 244
Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen
Prop. 2005/06:118, bet. 2005/06:JuU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 345–346 och 397).
59. nr 252
Reformerad hyressättning
Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 408–411).
60. nr 254
Översyn av personuppgiftslagen
Prop. 2005/06:173, bet. 2005/06:KU37
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 398).
61. nr 260
Åtgärder mot svarttaxi m.m.
Prop. 2005/06:109, bet. 2005/06:TU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
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I riksdagsskrivelsen har riksdagen uppmanat regeringen att skynda
på arbetet mot den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen.
Trafikutskottet har i utskottsbetänkandet anfört följande: ”Utskottet
är därför inte främmande för egen del att vid upprepade förseelser
bör körkortet kunna återkallas samt den aktuella bilen tas i beslag
och förverkas. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer rättsutvecklingen på området i det avseende som utskottet nu pekat på
och återkommer till riksdagen skyndsamt om ytterligare åtgärder
anses erforderliga när det gäller påföljdsfrågor m.m. i enlighet med
vad utskottet ovan anfört”. Frågan om beslag och förverkande i vissa fall av fordon som använts vid trafikbrottslighet har behandlats i
departementspromemorian Effektivare regler om förverkande av
fordon vid trafikbrottslighet (Ds 2004:24). Departementspromemorian har remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

62. nr 262
Bötesbelopp
Prop.2005/06:122, bet. 2005/06:JuU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 574).
63. nr 263
En effektivare ordningsbotshantering
Prop. 2005/06:187, bet. 2005/06:JuU41
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 501).
64. nr 272
Ett stärkt nämndemannainstitut
Prop. 2005/06:180, bet. 2005/06:JuU32
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 850–853).
65. nr 274
Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen
Prop. 2005/06:157, bet. 2005/06:JuU39
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 502).
66. nr 275
Lagstiftning om franchising
Prop. 2005/06:98, bet. 2005/06:LU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 484 och 485).
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67. nr 276
Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Prop. 2005/06:140, bet. 2005/06:LU29
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 451–457).
68. nr 277
Europakooperativ
Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 595–612). Jfr även skrivelse 364.
69. nr 280
Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier
Prop. 2005/06:129, mot. 2005/06:Sf25, bet. 2005/06:SfU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad
Mom. 1 om överföring av passageraruppgifter p. a-d*: Den 24 maj
2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
444–447). Ärendet bereds inom Regeringskansliet. För närvarande
undersöks i vilken form frågan skulle kunna ses över. Momentet är
inte slutbehandlat.
Mom. 4 om rättelse i utlänningslagen: Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 448). Momentet är
slutbehandlat.
70. nr 284
Ändringar i patentlagen
Prop. 2005/06:189, bet. 2005/06:LU32
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om godkännande av Londonöverenskommelsen: Avsikten
är att Sverige skall ratificera Londonöverenskommelsen när det står
klart att denna kommer att träda i kraft. För att så skall 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 nio stater
tillträtt Londonöverenskommelsen, däribland Storbritannien och
Tyskland. Frankrike har dock inte tillträtt överenskommelsen och
det är osäkert om och så fall när detta kommer att ske. Det går alltså
inte för närvarande att ge besked om när en svensk ratificering av
överenskommelsen kan ske. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 2 om lagförslaget: Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 625). Momentet är slutbehandlat.
71. nr 285
Migration
Skr. 2005/06:18, mot. 2005/06:Sf388, bet. 2005/06:SfU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 29 om barn i asylprocessen*: Ärendet bereds i Regeringskansliet och regeringen har för avsikt att åtekomma till riksdagen i
frågan. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 11 om Dublinärenden m.m.*: EU-kommissionen utvärderar för närvarande tillämpningen av Dublin. Eventuell åtgärd från
regeringens sida med anledning av tillkännagivandet får övervägas
efter det att utvärderingen kommit. Momentet är inte slutbehandlat.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

72. nr 286
Ny skuldsaneringslag
Prop. 2005/06, bet. 2005/06:LU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 548–556).
73. nr 292
En modernare kriminalvårdslag
Prop. 2005/06:123, bet. 2005/06:JuU33
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 431–432).
74. nr 293
Barn som bevittnat våld
Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
932, 933 och 935).
75. nr 294
Ingripanden mot unga lagöverträdare
Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 890–901).
76. nr 297
Personsäkerhet
Prop. 2005/06:138, bet. 2005/06:JuU36
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 513–516).
77. nr 298
Kvalificerad skyddsidentitet
Prop. 2005/06:149, bet. 2005/06:JuU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 859 och 939–941).
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78. nr 299
Auktorisation av värdetransportverksamhet, m.m.
Prop. 2005/06:136, bet. 2005/06:JuU35
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 517).
79. nr 300
Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m.
Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 902–904, 945 och 946).
80. nr 309
Nya vårdnadsregler
Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 (res. 4) om Juridiskt biträde för barn*: Ärendet bereds.
Mom. 13 om Lagförslagen och ikraftträdandet: Den 1 juni 2006
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 458–468).
81. nr 318
Finansiella konglomerat
Prop. 2005/06:150 och 186, bet. 2005/06:FiU22
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Skrivelsen har samband med rskr. 2005/06:317 (Jfr p. Fi 41). Ärendet bereds.
82. nr 319
Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 615–617).
83. nr 320
Hemlig rumsavlyssning
Prop. 2005/06:178, bet. 2005/06:JuU26
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslagen: Riksdagen beslutade den 31 maj 2006 att
regeringens lagförslag skulle hänvisas till justitieutskottet för att där
vila i minst tolv månader från den 29 maj 2006. Regeringen avvaktar vidare ställningstagande i lagstiftningsprocessen.
84. nr 321
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
Prop. 2005/06:177, bet. 2005/06:JuU30
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 2 om lagförslaget: Riksdagen beslutade den 31 maj 2006 att
regeringens lagförslag skulle hänvisas till justitieutskottet för att där
vila i minst tolv månader från den 29 maj 2006. Regeringen avvaktar vidare ställningstagande i lagstiftningsprocessen.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

85. nr 326
Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet
Prop. 2005/06:186 samt delar av prop. 2005/06:97, 150, 140, 186,
196, bet. 2005/06:LU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 562–573).
86. nr 328
Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.
Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
557–561).
87. nr 329
Elektronisk ingivning till Bolagsverket
Prop. 2005/06:135, bet. 2005/06:LU37
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 486–488).
88. nr 330
Förenklade redovisningsregler, m.m.
Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 865–877).
89. nr 335
Riksdagen i en ny tid
Framst. 2005/06:RS3, prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 885–886). (Jfr. p. Ju 100.)
90. nr 336
Sekretessfrågor
Prop. 2005/06:129 (delvis), prop. 2005/06:133 (delvis), prop.
2005/06:138 (delvis), prop. 2005/06:149 (delvis), prop.
2005/06:156, prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 854–859, 861).
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91. nr 338
Sekretessfrågor
Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:KU35
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

Mom. 5 om tystnadsplikt och meddelarfrihet: Regeringen har med
anledning av bl.a. prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:KU35 den 8 juni
2006 utfärdat lag om ändring i sekretesslagen (SFS 857) (jfr p. Ju
90). Riksdagens skrivelse 2005/06:338 har därefter lagts ad acta.
Momentet är slutbehandlat.
92. nr 340
Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala företag
Prop. 2005/06:162, bet. 2005/06:KU36
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 801).
93. nr 355
En kronofogdemyndighet i tiden
Prop. 2005/06:2000, prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:SkU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse
till handlingarna. (Jfr. p. Fi 52.)
94. nr 358
Rättelse i utlänningslagen
Bet. 2005/06:SfU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2006 beslutade utfärdade regeringen den lag riksdagen
antagit (SFS 946).
95. nr 364
Ändring i lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
Bet. 2005/06:LU39
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 923).
96. nr 366
Nationellt program för energieffektivisering och energismart
byggande
Prop. 2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 928).
97. nr 379
Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33
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Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75

Den 21 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 994–998).

Justitiedepartementet

98. nr 384
Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter
Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1000, 1002, 1003).
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
99. nr 13
Tilläggsbudget 2 för 2006
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, 04 och 08, bet 2006/07:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag: Den 14 december 2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende första utgiftsområdets anslag 46:1 Allmänna val och demokrati och fjärde
utgiftsområdets anslag 4:5 Domstolsväsendet m.m. samt åttonde utgiftsområdets anslag 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter. Den
21 december 2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende fjärde utgiftsområdets anslag 4:1
Polisorganisationen och 4:13 kostnader för vissa skaderegleringar
m.m., samt åttonde utgiftsområdets anslag 10:4 Hemutrustningslån.
100. nr 25
Riksdagen i en ny tid
Framst. 2005/06:RS3, bet. 2006/07:KU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 december 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1437). (Jfr. p. Ju 89.)
101. nr 27
Ändringar i luftfartslagen
Prop. 2006/07:3, bet. 2006/07:CU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1395–1396).
102. nr 33
Migration
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 8, bet. 2006/07:SfU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1–2 om arbetskraftsinvandring som mål för politikområdet
och anslag inom utgiftsområde 8 Migration: Den 21 december 2006
beslutade regeringen målen för politikområdet samt regleringsbrev
för ifrågavarande anslag. Momenten är slutbehandlade.

Skr. 2006/07:75
Justitiedepartementet

103. nr 34
Några följdändringar med anledning av ny kriminalvårdslagstiftning
Prop. 2006/07:9, bet. 2006/07:SfU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 14 december utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1487–1493).
104. nr 36
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 4, bet. 2006/07:JuU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet: Den
21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende fjärde utgiftsområdets anslag 4:1 Polisorganisationen, 4:2 Säkerhetspolisen, 4:3 Åklagarmyndigheten, 4:4
Ekobrottsmyndigheten, 4:5 Sveriges Domstolar, 4:6 Kriminalvården, 4:7 Brottsförebyggande rådet, 4:8 Rättsmedicinalverket, 4:9
Gentekniknämnden, 4:10 Brottsoffermyndigheten, 4:11 Ersättning
för skador på grund av brott, 4:12 Rättsliga biträden m.m., 4:13
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m., 4:14 Avgifter till vissa
internationella sammanslutningar och 4:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete.
Mom. 10 om videokonferens i domstol: Den 14 december 2006
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1434–1436).
105. nr 46
Riksdagen i en ny tid
Prop. 2006/07:1, utg. omr. 1, bet. 2006/07:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 a) om finansiering av demokratiforskning, mom. 1 c) om
anslag m.m. 2007 inom utgiftsområde 1: Den 21 december utfärdade regeringen regleringskrav för budgetåret 2007 avseende första
utgiftsområdets anslag 46:1 Allmänna val och demokrati, 46:2 Justitiekanslern, 46:4 Svensk författningssamling, 46:5 Valmyndigheten, 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter och 90:6 Stöd till politiska partier.
Mom 1 d) om ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöter och
partigruppernas arbete i riksdagen och mom. 17 om ändring i lagen med instruktion för riksdagens arvodesnämnd: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
1438–1439).
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Utrikesdepartementet

Skr. 2006/07:75

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) och skr. 2005/06:75 (p. UD 4).
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 Regeringskansliet, varvid ansvaret för samordning av frågor som rör genomförandet av politiken för global utveckling lades på Utrikesdepartementet (SFS 1254). Ansvaret inom Utrikesdepartementet för
samordningen ligger från den 1 januari 2006 på enheten för utvecklingspolitik (UD-UP) vars huvuduppgift är att bidra till kunskap om
globala utvecklingsfrågor och ansvara för den operativa samordningen med uppgift att driva de mål, perspektiv och huvuddrag som
formuleras 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 Forum för global utveckling, vars
syfte är att främja en bred samhällsdialog samt öka kunskapen om
regeringens politik för global utveckling. Ett förslag som började
utvecklas 2005 visade sig inte kunna genomföras på tänkt sätt. Under 2005 och 2006 utreddes förutsättningarna vidare för att inrätta
detta medborgarforum. Olika alternativ diskuterades och sommaren
2006 presenterades för den tidigare regeringen en tänkbar ny modell. Denna hann dock inte genomföras före riksdagsvalet. Den nya
regeringen avser att återkomma till denna fråga inom ramen för en
kommande skrivelse om politiken för global utveckling. I budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1 utg.omr. 7) lämnade regeringen förslag till inrättande av den blivande utvärderingsmyndigheten Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete. Myndigheten inledde sin verksamhet den 1 januari 2006.
Momentet är inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2005/06

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Utrikesdepartementet

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)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 20 om vissa inslag i biståndspolitiken*: Regeringen avser att
under år 2007 till riksdagen lämna en skrivelse med förslag till en
ny Afrikapolitik. Momentet är inte slutbehandlat.

3.

nr 151
Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission (UNMIL) i Liberia
Prop. 2005/06:67, bet. 2005/06:UU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarsmakten lämnat ett uppdrag att fortsatt ställa resurser till förfogande under förutsättning att FN:s säkerhetsråd förlänger mandatet.
Den 9 mars 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

4.

nr 182
Vår relation till den muslimska världen i EU:s grannskapsområde
Bet. 2005/06:UU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om vår relation till den muslimska världen*: Regeringen
kommer att vid utformningen av politiken inom området beakta vad
riksdagen uttalat om förhållningssätt, samlad strategi, MENA-strategin, dialogskapande institutioner, diplomatiska representationen
och stöd till partianknutna organisationer. Den 8 februari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

5.

nr 184
Partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Tadzjikistan
Prop. 2005/06:71, bet. 2005/06:UU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 24 maj 2006 beslutade regeringen att en anmälan skall lämnas
till generalsekreteraren för Europeiska unionens råd om att alla
svenska förfaranden som är nödvändiga för godkännande av avtalet
har avslutats; anmälan lämnades den 12 juni 2006.

6.

nr 231
Strategisk exportkontroll 2005 – krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden m.m.
Skr. 2005/06:114, bet. 2005/06:UU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 24 maj 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
7.

nr 232
Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa under år 2005
Skr. 2005/06:82, bet. 2005/06:UU13.
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
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Den 8 februari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
8.

nr 234
Europarådet
Skr. 2005/06:81, bet. 2005/06:UU14
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 februari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

9.

nr 236
Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina
Prop. 2005/06:146, bet. 2005/06:UU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Försvarsmakten lämnat ett uppdrag att fortsatt ställa resurser till förfogande under förutsättning att insatsens internationella mandat förlängs.

10. nr 238
Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen
Prop. 2005/06:106, bet. 2005/06:UU19
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen beslutat
(SFS 368).
11. nr 261
En svensk Asienpolitik
Skr. 2005/06:57, bet. 2005/06:UU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 15 februari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
12. nr 278
Norden
Skr. 2005/06:90, bet. 2005/06:UU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 februari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
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13. nr 368
Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd
för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo
Prop. 2005/06:203, bet. 2005/06:UFöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Den 14 juni 2006 beslutade regeringen om en svensk insats.
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
14. nr 14
Tilläggsbudget 2 för 2007
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/06:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag: den 14 december 2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för ifrågavarande anslag.
15. nr 24
Restriktioner i handeln med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
Prop. 2006/07:4, bet. 2006/07:UU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 7 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1328–1329).
16. nr 55
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 5, bet. 2006/07: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 för 2007
under utgiftsområde 5 Internationell samverkan: den 21 december
2006 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag.
17. nr 56
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 7, bet. 2006/07:UU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 a) om biståndsram, mom. 1 b) om anslag för 2007 under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, mom. 1 c) om beställningsbemyndigande beträffande anslag 8:1 inklusive kapitaltillskott efter
2007, mom. 1 f) om bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende garantier inom det internationella utvecklingssamarbetet och
mom. 1 g) om bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s
miljöinvesteringslån: den 21 december 2006 beslutade regeringen
regleringsbrev för ifrågavarande anslag; mom. 1 d) om bemyndi44

gande beträffande anslag 8:1 avseende kapitaltillskott under 2007
och mom. 1 e) om bemyndigande beträffande anslag 8:1 avseende
medel för teknisk assistans: den 18 januari 2007 beslutande regeringen om kapitaltillskott samt om medel för teknisk assistans;
mom. 1 h) om bemyndigande beträffande villkorslån till PIDG
Trust: den 18 januari 2007 beslutade regeringen bemyndigande om
villkorslån.

Skr. 2006/07:75
Utrikesdepartementet

18. nr 63
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv, f) bemyndigande avseende exportkreditgarantier, g) bemyndigande avseende investeringsgarantier, h) bemyndigande avseende upplåningsrätt och i) anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv: den
21 december 2006 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag.
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Skr. 2006/07:75

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)
Skrivelsen är inte 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 Räddningsverket i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av att
verket fr.o.m. 2002 upphörde att lämna bidrag till skogsbrandsbevakningsverksamhet 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 Räddningsverket 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 skogsbränder. Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) har därefter i juni
2006 anmodat Statens räddningsverk att senast den 15 januari 2007
redovisa vilka effekter bidraget till skogsbrandflyg har haft under
åren 2005–2006. Statens räddningsverk har inkommit med begärd
redovisning den 15 januari 2007. Momentet är inte slutbehandlat.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
2.

Nr 143
Sveriges försvarspolitik 2005–2007 – förnyad behandling
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)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 d) om en reducering av den ekonomiska ramen: Regeringen har genom beslut den 22 december 2004, den 15 december
2005 och den 21 december 2006 om regleringsbrev för Försvarsmakten för 2005, 2006 respektive 2007 reducerat den ekonomiska ramen enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.

46

Mom. 1 i) om bemyndigande att i exportstödjande eller säkerhetsfrämjande syfte genom internationellt samarbete sälja eller hyra ut försvarsmateriel som inte längre behövs för Försvarsmaktens
operativa förmåga eller annars kan avvaras för en längre tid. Bemyndigandet har inte utnyttjats ännu. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 19) om riksdagens inflytande på materielförsörjningen*:
Regeringen tillsatte den 5 februari 2004 en utredning om styr- och
finansieringsformerna i försvaret som bl.a. hade till uppgift att analysera och utvärdera tillämpningen av systemet med beställningsbemyndiganden samt formerna för redovisning av bemyndiganden till
riksdag och regering. Den 19 augusti 2004 beslutade regeringen om
tilläggsdirektiv till utredningen. Den 1 maj 2005 lämnade utredningen delredovisningen Beställningsbemyndiganden i försvaret. I
ett första steg, och i avvaktan på slutredovisningen av utredningsresultaten, utvecklade regeringen den skriftliga redovisningen avseende bemyndigandet i budgetpropositionen för 2005 samt den muntliga redovisningen till försvarsutskottet. Utredningen redovisade sitt
slutbetänkande den 1 november 2005. I avvaktan på den slutgiltiga
behandlingen av betänkandet och regeringens kommande skrivelse
till riksdagen vidareutvecklade regeringen den skriftliga redovisningen i budgetpropositionen för 2006 avseende sammanhanget
mellan forskning och teknikutveckling, utvecklingen av viktigare
materielsystem och objekt samt anskaffning av viktigare materiel å
ena sidan och förbandsutveckling och operativ effekt å andra sidan
– den s.k. spårbarheten – som den ekonomiska redovisningen avseende beställningsbemyndiganden. Utredningsbetänkandet har remissbehandlats och en sammanställning över remissyttrandena för
utredningen finns tillgänglig på Försvarsdepartementet. Regeringen
överlämnade den 16 mars 2006 skrivelsen 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för insatsförsvaret till riksdagen
med anledning av betänkandet. I budgetpropositionen för 2007 redovisar regeringen två nya anslag som ett led i att förtydliga ändamålen med anslagen och därvid öka riksdagens inflytande över materielförsörjningen och ge en mer rättvisande bild av utgifterna för
rena investeringar. Anslaget 6:2 Materiel och anläggningar finansierar anskaffning och avveckling av materiel och anläggningar och
viss materielnära verksamhet. Anslaget 6:3 Forskning och teknikutveckling finansierar till största del de beställningar Försvarsmakten
gör hos Totalförsvarets forskningsinstitut. I betänkandet
2006/07:FöU1 vidhåller utskottet att riksdagens inflytande över materielanskaffningen måste öka. Regeringen har genom beslut den
21 december 2006 om regleringsbrev för Försvarsmakten för 2007
begärt att materielplanen skall redovisas på ett sätt som bör skapa
en tydligare koppling mellan operativa behov och planerade materielanskaffningar, vilket bör kunna ligga till grund för en ytterligare
utvecklad redovisning till riksdagen. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 24 c) om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur *: Riksdagen gav regeringen tillkänna som sin mening vad utskottet anför
om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur. Av utskottets övervä-
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ganden framgår bl.a. att det även fortsättningsvis skall bedrivas militär verksamhet i Arvidsjaur. Genom en ändring av regleringsbrevet
för Försvarsmakten den 17 februari 2005 lämnades uppdrag till
myndigheten om verksamhet i Arvidsjaur. Den 22 juni 2005 uppdrog regeringen åt Försvarsmakten och Försvarets materielverk att
fortsätta arbetet med att utveckla den internationella militära test-,
utbildnings- och övningsverksamheten i Sverige (ITÖ). Myndigheterna redovisade uppdraget den 28 oktober samma år. I beslut den
15 december 2005 om 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.
Den 2 juni 2005 uppdrog regeringen åt en särskild utredare att föreslå åtgärder för att utveckla ett centrum för civil test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö. Uppdraget skulle slutredovisas till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 1 februari 2006.
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 Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Momentet är inte slutbehandlat.
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Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
3.

Nr 82
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2006
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 b) om bemyndigande till regeringen att 2006 utnyttja en
kredit om högst 40 000 000 000 kr om krig, krigsfara eller andra
utomordentliga förhållanden föreligger: Skrivelsen lades till handlingarna den 19 januari 2007. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 3) om anskaffning av viktigare materielprojekt: Regeringen överlämnade den 16 mars 2006 till riksdagen propositionen
2005/06:132 Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B (se vidare nedan p. Fö 5). I enlighet med riksdagens beslut
om ett ökat inflytande när det gäller anskaffning av viktigare materielobjekt har regeringen i budgetpropositionen för 2006 vidareutvecklat redovisningen avseende investeringsplan och bemyndigande
om ekonomiska åtaganden och därmed underställt riksdagens beslut
viktigare materielprojekt för insatsorganisationens utveckling och
operativa förmåga. Momentet är slutbehandlat.
Mom 7) om insatsorganisationen: Regeringen har genom beslut
den 15 december 2005 om regleringsbrev för Försvarsmakten för
2006 beslutat om Försvarsmaktens insatsorganisation. Momentet är
slutbehandlat.
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4.

nr 170
Transport av farligt gods
Prop. 2005/06:51, bet. 2005/06:FöU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om en ny lag om transport av farligt gods samt följdlagstiftning: Den 6 april 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 263–268). Momentet är slutbehandlat.
5.

nr 264
Renovering och modifiering av artillerisystem Haubits 77 B
Prop. 2005/06:132, bet. 2005/06:FöU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Regeringen har den 14 juni 2006 fattat beslut om att medge Försvarsmakten att beställa renovering och modifiering av Haubits 77B
för att modernisera artillerifunktionen och tillgodose det operativa
behovet av indirekt eld. Momentet är slutbehandlat.

6.

nr 265
Reformerad styrning och förvaltning för förvaret
Skr. 2005/06:131, bet. 2005/06:FöU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den tidigare regeringen beslutade den 23 mars 2006 om kompletterande planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag
för 2007 samt om planeringsanvisningarna för budgetunderlag för
2007 för Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets pliktverk. I dessa angavs
att myndigheterna skulle inkomma med underlag inför budgetåren
2007 och 2008 kopplade till de förändringar som regeringens skrivelse 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för
försvaret föranleder. Den tidigare regeringen begärde den 29 juni
2006 in kompletterande underlag avseende avvecklingskostnader
för personal, mark och anläggningar för ovan nämnda myndigheter.
I budgetpropositionen för 2007 fastställde regeringen att Försvarsmaktens beställningar till Försvarets materielverk, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut och Totalförsvarets pliktverk skulle minska. I dessa myndigheters, samt Försvarsmaktens, regleringsbrev för budgetåret 2007 har regeringen
den 21 december 2006 fastställt avvecklingsbudgetar för myndigheterna samt beskrivit hur dessa kostnader skall finansieras. Samma
dag beslutade regeringen i särskilda regeringsbeslut till respektive
myndighet om den inriktning och de minskade ekonomiska volymer
som skall gälla till och med 2008, då den besparing som skrivelse
2005/06:131 föranleder skall vara intagen och insatsorganisationen
tillgodo. Momentet är slutbehandlat.

7.

nr 295
Samverkan vid kris- för ett säkrare samhälle
Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:FöU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om propositionens lagförslag: Den 1 juni 2006 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 544–547 och 630–636).
Momentet är slutbehandlat.
8
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nr 339
Sekretessfrågor
Prop. 2005/06:133, bet. 2005/06:KU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skrivelsen har lagts till handlingarna den 6 juli 2006. Skrivelsen är
slutbehandlad.

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
9.

nr 1
Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon
Prop. 2006/07:208, bet. 2006/07:UFöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Svenskt deltagande i Förenta nationernas insats i Libanon. Regeringen har den 13 oktober 2006 och den 7 december 2006 genom
ändring av regleringsbrev för 2006 för Försvarsmakten beslutat att
ge myndigheten i uppdrag att under högst sex månader bidra med
en korvett med reducerad lednings- och underhållsresurs till den av
Förenta nationerna ledda insatsen i Libanon. Momentet är slutbehandlat.

10. nr 15
Tilläggsbudget 2 för 2006
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom 10. om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag: Regeringen beslutade den 21 december 2006 om en
ändring av regleringsbrevet för Försvarsmakten för budgetåret
2006. Ändringen innebär en sänkning av anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m. med
70 000 000 kronor för att bidra till att finansiera ökningen av anslaget 5:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse
kostnader för rättsväsendet med anledning av de utgifter som den
svenska staten haft i samband med den konsulära insatsen i Libanon
m.m.
11. nr 31
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2007
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FöU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom 1 a) om anslag inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet: Den 21 december 2006 beslutade regeringen regleringsbrev för 2007 avseende myndigheternas verksamhet och till-
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delning av anslagsmedel m.m. i enlighet med riksdagens beslut.
Momentet är slutbehandlat.
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: Momentet är inte slutbehandlat.
Mom 1c) om investeringsplan för Försvarsmakten för perioden
2007–2009: Regeringen har genom beslut den 21 december 2006
om regleringsbrev för Försvarsmakten för budgetåret 2007 fastställt
investeringsplan för Försvarsmakten för 2007 enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom 1 d) om investeringsplan för Försvarets materielverk för
perioden 2007–2009: Regeringen har genom beslut den 21 december 2006 om regleringsbrev för Försvarets materielverk för 2007
fastställt investeringsplan för Försvarets materielverk enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 e) om investeringsplan för Kustbevakningen för perioden
2007–2009: Regeringen har genom beslut den 21 december 2006
om regleringsbrev för Kustbevakningen för 2007 fastställt investeringsplan för Kustbevakningen enligt riksdagens beslut. Momentet
är slutbehandlat.
Mom. 1 f) om investeringsplan för Statens räddningsverk, såvitt
avser Samhällets skydd mot olyckor, för perioden 2007–2009: Regeringen har genom beslut den 21 december 2006 om regleringsbrev för Statens räddningsverk för 2007 fastställt investeringsplan
för Statens räddningsverk enligt riksdagens beslut. Momentet är
slutbehandlat.
Mom. 1 g) om investeringsplan för Krisberedskapen för perioden
2007–2009: Regeringen har genom beslut den 21 december 2006
om regleringsbrev för Krisberedskapsmyndigheten för 2007 fastställt investeringsplan för Krisberedskapsmyndigheten enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 h) om bemyndigande till regeringen att för 2007 låta
Statens räddningsverk disponera en låneram i Riksgäldskontoret för
beredskapsinvesteringar på högst 660 000 000 kronor: Regeringen
har genom beslut den 21 december 2006 om regleringsbrev för Statens räddningsverk för 2007 medgett Statens räddningsverk att disponera en låneram enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 i) om bemyndigande till regeringen att för 2007 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kronor: Regeringen har
genom beslut den 21 december 2006 om regleringsbrev för Socialstyrelsen för 2007 medgett Socialstyrelsen att disponera en låneram
enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 j) om fastställelse av avgiftsuttaget för finansiering av
åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under 2007: Regeringen har genom beslut den 14 december 2006 om reglerings-

Skr. 2006/07:75
Försvarsdepartementet

51

brev för Post- och telestyrelsen m.m. för 2007 inom utgiftsområdet
22 Kommunikationer och utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap
mot sårbarhet fastställt avgiftsuttaget enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 1 k) om avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst
250 000 000 kronor under 2007: Regeringen har genom beslut den
21 december 2006 om regleringsbrev för Elsäkerhetsverket m.m.
för 2007 fastställt avgiftsuttaget enligt riksdagens beslut. Momentet
är slutbehandlat.
Mom 2) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 6:2 Materiel
och anläggningar: Regeringen har genom beslut den 21 december
2006 om regleringsbrev för Försvarsmakten för 2007 fastställt bemyndigande för Försvarsmakten i enlighet med riksdagens beslut.
Momentet är slutbehandlat.
Mom 3) om anskaffning av viktigare materielprojekt: Regeringen
har genom beslut den 21 december 2006 om regleringsbrev för Försvarsmakten för 2007 uppdragit åt Försvarsmakten att inkomma
med framställan om anskaffning eller utveckling av viktigare materielprojekt för regeringens godkännande i enlighet riksdagens beslut. Innan regeringen fattar beslut som medför långtgående ekonomiska åtaganden avseende ledningssystem avser regeringen återkomma till riksdagen med en samlad redovisning avseende
utvecklingen av olika ledningssystem. Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 4 om bemyndigande till regeringen att under 2007 för
ramanslaget 7:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra
naturolyckor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 15 000 000 kr
efter 2007: Regeringen har genom beslut den 21 december 2006 om
regleringsbrev för Statens räddningsverk för 2007 medgett Statens
räddningsverk att besluta om bidrag enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 5 om bemyndigande till regeringen att under 2007 för
ramanslaget 7:5 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar
av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder
samt åtgärder för att hantera svåra påfrestningar på samhället i
fred, som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av
framtida anslag på högst 563 000 000 kronor efter 2007: Regeringen har genom beslut den 21 december 2006 om regleringsbrev för
Krisberedskapsmyndigheten för 2007 medgett Krisberedskapsmyndigheten att besluta om avtal och beställningar enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom. 6 om bemyndigande till regeringen att under 2007 för
ramanslaget 34:1 Statens strålskyddsinstitut besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 000 000 kronor under 2008–2010: Regeringen
har genom beslut den 21 december 2006 om regleringsbrev för Statens strålskyddsinstitut för 2007 medgett Statens strålskyddsinstitut
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att besluta om bidrag enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat
Mom. 7 om bemyndigande till regeringen att under 2007 för
ramanslaget 34.2 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst 36 000 000 kronor under 2008–2010: Regeringen har genom beslut den 21 december
2006 om regleringsbrev för Statens kärnkraftinspektion medgett
Statens kärnkraftinspektion att besluta om bidrag enligt riksdagens
beslut. Momentet är slutbehandlat.
Mom 11) om insatsorganisationen. Regeringen har genom beslut
den 21 december 2006 om regleringsbrev för Försvarsmakten för
2007 beslutat om Försvarsmaktens insatsorganisation. Momentet är
slutbehandlat.
Mom 20) om lokalisering av Försvarsmaktens högkvarter. Regeringen beslutade den 14 december 2006 om ändring av förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten. Genom ändringen är det Försvarsmakten som beslutar om lokaliseringen av
Högkvarterets operativa enhet. Momentet är slutbehandlat.
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Socialdepartementet
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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) och
skr. 2005/06:75 (p. S 1)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om bostadsbidragens roll som bostadspolitiskt instrument
m.m.* och 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 slutbetänkandet Ur fattigdomsfällan (SOU 2001:24). I det
sammanhanget har bostadsbidragens framtida roll och utformning
analyserats. Betänkandet har remissbehandlats. En promemoria om
bostadsbidragets framtida konstruktion har utarbetats inom Regeringskansliet. 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 och regeringen avser att under våren 2007 besluta om en lagrådsremiss.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 14.

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) och skr. 2005/06:75 (p. S 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 9 om kostnader för preventivmedel*: Regeringen gav den
16 december 1999 Socialstyrelsen i uppdrag att göra en analys av
nuvarande förhållanden och ur olika aspekter belysa konsekvenserna av en ordning som fullt ut utjämnar de skillnader som finns i dagens system. Socialstyrelsen inkom den 4 maj 2001 med en skrivelse med redovisning av uppdraget. För att undersöka frågans aktualitet 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
preventivmedel innebär ett problem. Om analysen utmynnar i att
problem föreligger 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
preventivmedel – Problem och åtgärdsförslag inom oförändrad
kostnadsram. Socialstyrelsen 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 kopparspiraler och pessar och använda intäkterna till att subventionera p-piller eller andra preventivmedel till
ungdomar, om de så önskar och finner lämpligt.
Rapporten har remissbehandlats och frågan bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.
3.
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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) och skr. 2005/06:75 (p. S 3).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om övriga konkurrensfrågor*: I regleringbrevet för budgetåret 2003 avseende Konkurrensverket gav regeringen Konkurrensverket i uppdrag att närmare analysera konkurrensen på marknaden för tandvård samt orsakerna till de brister som finns. Uppdraget redovisades i januari 2004. I rapporten Tandvård och konkurrens
(2004:1) lämnas bl.a. förslag rörande landstingens hantering av
mervärdesskatt. I rapporten konstateras 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. Konkurrensverket anser att det bästa sättet att undanröja konkurrenssnedvridande effekter är att utvidga mervärdesskatteplikten till områden som
nu är undantagna. Konkurrensverket konstaterar dock att en sådan
ändring förutsätter en ändring av EG:s sjätte mervärdesskattedirektiv och föreslår att Sverige skall verka för detta.
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Kommissionen har i ett meddelande till rådet, Europaparlamentet
och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om resultatuppföljning och uppdatering av prioriteringarna i strategin på mervärdesskatteområdet, KOM(2003) 614 slutlig av den 20 oktober 2003,
uppgivit att det pågår ett förberedande arbete i vissa frågor, som
t.ex. frågan om mervärdesskatteordningarna för offentliga myndigheter och finansiella tjänster. Enligt kommissionen rör det sig om
komplexa ämnen med konsekvenser på andra områden. Vid en översyn av mervärdesskatteordningen för offentliga myndigheter bör
man enligt kommissionen beakta hur eventuella ändringar påverkar
bestämmelserna om undantag från skatteplikt för vissa aktiviteter av
hänsyn till allmänintresset i artikel 13 i det sjätte mervärdesskattedirektivet, behandlingen av subventioner samt avdragsrätten.
Enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting reglerar
samtliga landsting numera mervärdesskattefrågan gentemot folktandvården för att nå konkurrensneutralitet gentemot privattandvården.
Rapporten från Konkurrensverket bereds för närvarande inom
Regeringskansliet. En djupare analys kommer att göras av behovet
av åtgärder för att undanröja eventuella konkurrenshinder som orsakas av mervärdesskattereglerna.
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Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
4.

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) och 2005/06:75 (p. N 6)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 37 om anslag på utgiftsområde 14 för 2000 såvitt avser delmoment j)*: Den 1 december 2005 beslutade regeringen tillläggsdirektiv till Utredningen om översyn av vissa delar av arbetsgivarens rehabiliteringsansvar (S 2005:05) (dir. 2005:127). Utredningen lämnade betänkandet Fokus på åtgärder – En plan för
effektiv rehabilitering i arbetslivet (SOU:107) den 6 december
2006. Vissa delar av utredningens förslag har beretts i Regeringskansliet och promemorian Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning
remissbehandlas för närvarande. Regeringen avser att under våren
2007 lämna en proposition till riksdagen.
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5.

nr 160
Äldrepolitik
Mot. 1999/2000:So323, bet. 1999/2000:SoU8
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. S 17), skr. 2001/02:75 (p.
S 10), skr. 2002/03:75 (p. S 9), skr. 2003/04:75 (p. S 7), skr.
2004/05:75 (p. S 6) och skr. 2005/06:75 (p. S 5).
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Socialdepartementet

Mom. 18 om äldre invandrare*: I samband med den nationella
handlingsplanen för äldrepolitiken (prop. 1997/98:113) fördelades
stimulansbidrag till projekt runt om i landet för att stimulera till nya
initiativ och utveckling inom äldreområdet. Stimulansbidragen fördelades inom ett antal områden, varav äldre invandrare var ett. I cirka 20 projekt kan man därigenom på olika sätt arbeta med försök
för att bl.a. utveckla hälsofrämjande arbete och sociala aktiviteter
för äldre personer med utländsk bakgrund.
Socialstyrelsen redovisade i juni 2001 uppdraget att kartlägga
och redovisa exempel på hur kommunal äldreomsorg kan organiseras för att svara upp mot finländares behov. Rapporten används
som underlag när regeringen arbetar med frågor inom detta område.
Den parlamentariska äldreberedningen med uppdrag att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av äldrepolitiken (SENIOR
2005) (S 1998:08) (dir. 1998:109) som behandlat bl.a. äldre invandrares situation överlämnade sitt slutbetänkande Äldrepolitik för
framtiden. 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning (SOU 2003:91) den 31 oktober 2003. Betänkandet används som underlag när regeringen arbetar med frågor inom detta
område.
Ett seminarium om vård och omsorg för äldre invandrare har ägt
rum med företrädare för bl.a. Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.
Genom Kommittén om stöd till kvalitetsutveckling inom den
kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen (S 2004:10) (dir. 2004:12) har 249 kommuner sökt och beviljats medel (via skatteväxling) för att utbilda
personal.
Den 16 mars 2006 beslutade regeringen propositionen Nationell
utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop. 2005/06:115).
Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
6.

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) och skr. 2005/06:75 (p. S 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 26 om väntetider vid insatser enligt LSS och socialtjänstlagen*: Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret 2001 Socialstyrelsen 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 ålägganden om sanktionsavgift enligt ovan nämnda lagar.
Regeringen (Justitiedepartementet) har på grundval av promemorian 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 trotsar 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 verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut (S 2003:07) (dir.
2003:93) betänkandet Beviljats men inte fått (SOU 2004:118) till
regeringen. Betänkandet har remissbehandlats.
Den tidigare regeringen beslutade den 16 mars 2006 propositionen Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre
(prop. 2005/06:115). I propositionen lämnades förslag om ändring i
socialtjänstlagen som syftar till att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats bistånd. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan om ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
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Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
7.

nr 94
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. S 44), skr. 2002/03:75
(p. S 22), skr. 2003/04:75 (p. S 15), skr. 2004/05:75 (p. S 12) och
skr. 2005/06:75 (p. S 11).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 35 om regler för bilstöd till handikappade*: Den 30 oktober
2003 bemyndigade regeringen vederbörande statsråd att tillkalla en
särskild utredare med uppgift att göra en översyn av regler och
tillämpning för bilstöd till personer med funktionshinder
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(S 2003:11) (dir. 2003:137) samt lämna förslag till ett effektivare
och förbättrat system för bilstöd. Utredaren har i mars 2005 redovisat sitt uppdrag i betänkandet Mobil med bil. Ett nytt synsätt på
bilstöd och färdtjänst (SOU 2005:26). Betänkandet har remissbehandlats och regeringen har därefter dels beslutat om ändringar i
bilstödsförordningen (1988:890) (SFS 2006:662) och dels den
9 mars 2006 beslutat propositionen Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst (prop. 2005/06:92). (Se p. S 41.)
8.
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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) och skr. 2005/06:75 (p. S 12).
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 personer med viss högskoleutbildning från länder utanför EU/EES-området. Uppdraget redovisades den 30 mars 2004. Regeringen tillsatte den 22 december 2004 en interdepartemental arbetsgrupp med
uppgift att se över reglering och system för godkännande av lärare
och hälso- och sjukvårdspersonal med högskoleutbildning från länder utanför EU/EES (S 2004:B). Ärendet är fortfarande under beredning inom Regeringskansliet.

Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
9.

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) och skr. 2005/06:75 (p. S 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 28 om personlig assistans m.m.*: Den 19 december 2002 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende
Riksförsäkringsverket i vilket Riksförsäkringsverket gavs i uppdrag
att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera tillämpningen vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar för hem
och hushåll när den ene har rätt till personlig assistans och assistansersättning. Denna kartläggning och analys skulle göras ur ett könsperspektiv. Riksförsäkringsverket fick även i uppdrag att i samråd
med Socialstyrelsen kartlägga och analysera hur tillämpningen av
barns rätt till personlig assistans och assistansersättning utvecklats.
Riksförsäkringsverket skulle också redovisa hur barnperspektivet
beaktats. Uppdragen har redovisats till regeringen i juni 2004. Re59

sultatet har återgetts i budgetpropositionen för 2005 (prop.
2004/05:1, utg.omr. 9, s. 123).
Frågan behandlas även i Kommittén om översyn av personlig assistans för vissa personer med funktionshinder (Assistanskommittén) (S 2004:06) (dir. 2004:107, dir. 2004:179, dir. 2005:66
och dir. 2006:68). Kommittén har i tilläggsdirektiv fått förlängd utredningstid till den 31 mars 2008 (dir. 2005:68).
Personer med psykiska eller fysiska funktionshinder, dvs. personkrets 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 psykiska funktionshinder ha rätt till dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunerna skall även medverka till att de får
en meningsfull sysselsättning.
I regeringens skrivelse Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (skr. 2002/03:25) redovisar regeringen att Socialstyrelsen och länsstyrelserna under åren 2000–2003
beslutat 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
återkomma 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 insatser)
om ett tillsynsprojekt som omfattar kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Rapporten omfattar tillsyn
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 sysselsättning.
Tillsynsprojektet avslutades hösten 2005. I slutrapporten Kommunens insatser för personer med psykiska funktionshinder redovisar tillsynsmyndigheterna bl.a. hur läget ser ut när det gäller insatsen sysselsättning. Det konstateras att så gott som alla kommuner
kan erbjuda verksamheter för sysselsättning. Kommunerna kan
dessutom erbjuda en viss variation och ambitionerna avseende kvalitet 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, samordning, resurser, personal och kompetens inom vård, social omsorg
och rehabilitering av psykiskt sjuka och psykiskt funktionshindrade.
Den nationella psykiatrisamordnaren har i promemorian En över-
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siktlig genomgång av dagsläget inom svensk psykiatri, som lämnades till regeringen i juni 2004, gjort en översiktlig probleminventering 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. Psykiatrisamordnaren
lämnade i november 2006 slutbetänkandet Ambition och ansvar
(SOU 2006:100).
Riksdagen har efter förslag från regeringen beslutat om en satsning 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 miljoner kronor år 2005 och 100 miljoner kronor år 2006 för satsningar på vård,
sysselsättning och boende. Den andra delen, 200 miljoner kronor
vardera åren 2005 och 2006, avser en särskild satsning på verksamhetsutveckling, till exempel inom områdena samverkan, rehabilitering 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 inom
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.
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10. nr 134
Äldrepolitiken – Uppföljning av den nationella handlingsplanen och
förslag angående kommunernas äldreomsorg
Skr. 2002/03:30, bet. 2002/03:SoU9
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. S 24), skr. 2004/05:75
(p. S 17) och skr. 2005/06:75 (p. S 15).
Skrivelsen är slutbehandlad (i skr. 2003/04:75 felaktigt anmäld som
slutbehandlad).
Mom. 4 om det rättsliga åtagandet*: Den 14 december 2004 överlämnade Utredningen om verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut (S 2003:07) (dir. 2003:93) betänkandet Beviljats men inte fått (SOU 2004:118) till regeringen. Betänkandet har remissbehandlats.
Den 16 mars 2006 beslutade regeringen propositionen Nationell
utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre (prop. 2005/06:115).
Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1,
utg.omr. 9, avsnitt 7.4.1, s. 112) redogjort för kommunernas skyldigheter att rapportera till länsstyrelsen, de kommunala revisorerna
och fullmäktige de gynnande beslut enligt socialtjänstlagen som inte verkställts.
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11. 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) och skr. 2005/06:75 (p. S 17).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 3 om revisorernas förslag i övrigt*: Den 11 december 2003
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende
Statens institutionsstyrelse i vilket institutionsstyrelsens ansvar,
styrning och insatser m.m. behandlas. Frågorna om Statens institutionsstyrelses övergripande ansvar samt möjligheter att inhämta personuppgifter från andra myndigheter i uppföljningssyfte bereds inom Regeringskansliet. Den 22 december 2004 bemyndigade regeringen vederbörande statsråd att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att se över en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område (S 2004:12) (dir. 2004:178, dir. 2005:87, dir.
2005:93 och dir. 2006:98). Utredaren överlämnade i juni 2006 delbetänkandet En bättre tillsyn av missbrukarvården (SOU 2006:57).
Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 juli 2007.
Den 10 mars 2005 beslutade regeringen propositionen Stärkt
rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. (prop.
2004/05:123). I propositionen ges möjligheter för Statens institutionsstyrelse att inhämta personuppgifter från andra myndigheter i
uppföljningssyfte.
Statens institutionsstyrelse har den 17 januari 2006 i en skrivelse
till regeringen lämnat en redogörelse för hur det övergripande ansvaret för styrningen av vård och behandling förstärkts. Regeringen
avser att noga följa utvecklingen.
Riksmötet 2003/04
12. 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) och skr. 2005/06:75 (p. S 19).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 34 om vissa frågor om aktivitetsersättningen*: Den del av
momentet som rör vilande ersättning vid studier avses bli löst genom förslag i propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor (prop.
2005/06:159) som regeringen beslutade den 16 mars 2006.
Den del av momentet som behandlar möjligheterna för personer
med aktivitetsersättning att bedriva eftergymnasiala studier är alltjämt föremål för överväganden inom Regeringskansliet och bereds
vidare under våren 2007.
Beträffande den del av momentet som avser merkostnadsersättning för personer mellan 16 och 19 år som inte sammanbor med
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någon av sina föräldrar har regeringen den 13 juli 2006 gett Försäkringskassan i uppdrag att göra en kartläggning och analys av vårdbidraget och handikappersättningen. Uppdraget skall redovisas senast
den 2 april 2007.
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13. nr 155
Socialtjänstpolitik
Mot. 2002/03:So235 m.fl., bet. 2003/04:SoU5
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. S 26) och skr. 2005/06:75
(p. S 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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 socialtjänstens 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 socilabidrag till arbete (SOU 2007:2).
Mom. 15 om handlingsplaner*: Regeringen har i regleringsbrev
för budgetåret 2005 avseende Socialstyrelsen gett Socialstyrelsen i
uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna inventera i vilken utsträckning landets kommuner har handlingsplaner för arbetet med
våldsutsatta kvinnor. Uppdraget har redovisats och den 30 november 2005 beslutade regeringen att överlämna redovisningen till Utredningen om socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
(S 2005:04) (dir. 2005:32) som regeringen den 10 mars 2005 bemyndigade vederbörande statsråd att tillkalla. Den särskilde utredaren har den 29 juni 2006 redovisat sitt uppdrag i betänkandet Att ta
ansvar för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor
(SOU 2006:65). Regeringen beslutade den 11 januari 2007 propositionen Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (prop.
2006/07:38).
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 6.
Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
14. nr 114
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Prop. 2004/05:1, Skr. 2003/04:172 och 2003/04:RRS11, bet.
2004/05:SoU1
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. S 47) och skr. 2005/06:75
(p. S 21).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, mom. 2 om bemyndigande angående ramanslag
13:6 Socialstyrelsen, mom. 3 om målet för politikområdet Folkhäl-
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sa, mom. 4 om bemyndigande angående ramanslag 14:4 Statens
folkhälsoinstitut, mom. 5 om bemyndigande angående ramanslag
16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd, mom. 7 om bemyndigande angående ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse och
mom. 8 om bemyndigande angående ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning: Den 16 december
2004 och den 22 december 2004 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2005 för de angivna anslagen.
Mom. 6 om bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken: Regeringen övervägde att
i ett beslut om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Socialstyrelsen förtydliga ändamålet med bemyndigandet men
har bedömt att det var bättre att i stället tydliggöra ändamålet i Budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 9, avsnitt
8.7.1, s. 155) vilket därför har gjorts.
Mom. 10 om stöd till Pion*: Regeringen delar socialutskottets
uppfattning om att hälsoinformation på nätet är en mycket viktig informationskanal såväl för patienter som för deras anhöriga. I samråd med sjukvårdshuvudmännen har regeringen därför under senare
år tillfört betydande medel till den strategiska IT-utvecklingen inom
hälso- och sjukvården på nationell nivå. Regeringen och
sjukvårdshuvudmännen har valt att stödja Infomedica, vilket ägs
och drivs gemensamt av samtliga landsting och Apoteket AB. Infomedica är skapat för att vara en organisation med bred nationell
förankring som förbättrar ägarnas möjlighet att erbjuda medborgarna korrekt och fullständig hälso- och sjukvårdsinformation via Internet. Eftersom utveckling, kvalitetsgranskning och underhåll av
dessa databaser är mycket resurskrävande är det regeringens uppfattning att en utökad nationell samverkan mellan existerande tjänster för nätbaserad hälsoinformation är önskvärd men har mot bakgrund av satsningen på Infomedica inte för avsikt att tillföra medel
till regionala satsningar såsom Pion.
Mom. 26 om statsbidraget till handikapporganisationer*: Den
16 december 2004 beslutade regeringen förordning om ändring i
förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer
(SFS 1311).
Mom. 32 om anhörigstöd*: Den 27 januari 2005 gav regeringen
Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att hantera den genom
Budgepropositionen för 2005 (prop. 2004/05:1, utgiftsområde 9, avsnitt 8.7.1, s. 156) möjliggjorda treåriga satsningen om 75 miljoner
kronor för utvecklingsarbete. Från och med år 2006 avsätts i enlighet med riksdagens intentioner ytterligare 100 miljoner kronor per
år för att stärka utvecklingsarbetet och stödet till anhöriga (prop.
2005/06:1, utg.omr. 9, avsnitten 8.6 och 8.7, s. 154–156).
Mom. 34 om kommunala handlingsplaner*: Den 16 december utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Socialstyrelsen i vilket regeringen gav Socialstyrelsen och länsstyrelserna i uppdrag att inventera i vilken utsträckning det finns handlingsplaner. Regeringen beslutade den 10 mars 2005 att tillkalla en
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särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av socialtjänstens
stöd till våldsutsatta kvinnor (S 2005:04) (dir. 2005:32). Utredaren
redovisade sitt uppdrag den 29 juni 2006 i betänkandet Att ta ansvar
för sina insatser. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (SOU
2006:65).
Den 11 januari 2007 beslutade regeringen propositionen Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (prop. 2006/07:38).
Mom. 36 om insatser för hemlösa*: Den 27 januari 2005 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utvecklingsarbetet
samt att vartannat år genomföra en kartläggning av hemlösa. Regeringen har i Budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1,
utg.omr. 9, avsnitt 9.4.1, s. 161–162) redogjort för hittills gjorda
satsningar och de åtgärder som regeringen avser att vidta inom den
närmaste framtiden.
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15. 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)
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 Budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 9, s. 22–23) att regeringen avsåg att ge Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utveckla
arbetet med prioriteringsarbetet. Den 8 december 2005 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utveckla arbetet
med prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Uppdraget som omfattar även genderperspektiv i prioriteringsarbetet skall redovisas
senast den 1 maj 2007.
Mom. 55 om speciallivsmedel*: Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
16. nr 188
Alkoholpolitik
Prop. 2003/04:161, bet. 2004/05:SoU9
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 26)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 17 om Ålderskontrollen vid försäljning av folköl*: Den 15 januari 2004 bemyndigade regeringen vederbörande statsråd att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att följa utvecklingen när det
gäller införsel och försäljning av alkohol m.m. (S 2004:01) (dir.
2004:3, dir. 2004:08 och dir. 2005:04). Utredaren har redovisat uppdraget i betänkandet Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid
(SOU 2005:25). Betänkandet har remissbehandlats.
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17. nr 218
Folkhälsopolitik
Mot. 2004/05:So429 m.fl. , bet. 2004/05:SoU11
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 29)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 10 om självmordsprevention*: Den 21 juli 2005 uppdrog regeringen åt Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen att ta fram
förslag på strategier och åtgärder till ett nationellt program för självmordsprevention. Uppdragen redovisades den 15 december 2006.
Regeringen remissbehandlar ärendet under våren 2007.
18. nr 241
Ledarhundar
Prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 32)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om propositionens lagförslag: Den 19 maj 2005 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 340 och 341).
Mom. 2 om utvärdering*: Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med en redovisning under våren 2008.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
19. nr 5
Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén (S 2004:06)
Utskottsinitiativ, bet. 2005/06:SoU7
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 45).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén*: Den 8 juni 2006 beslutade
regeringen tilläggsdirektiv till Assistanskommittén (S 2004:06)
(dir. 2004:107, dir. 2004:179, dir. 2005:66 och dir. 2006:68).
20. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp, mom. 68 om anslag under utgiftsområde
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom och mom. 76 om anslag under
utgiftsområde 12 ekonomisk trygghet för familjer och barn: Den 15
och 20 december 2005 utfärdade regeringen regleringsbrev för de
angivna anslagen samt utfärdade de lagar riksdagen antagit (SFS
1178 och 1179). Momenten är slutbehandlat.
Mom. 10 om sjuklön*: Frågan om sjuklönesystemet kommer att
tas upp i samband med den parlamentariska utredning angående en
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reformerad socialförsäkring som regeringen beräknar att tillsätta
under våren 2007.
21. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, mom. 2 om bemyndigande angående ramanslag
14:4 Statens folkhälsoinstitut, mom. 3 om bemyndigande angående
ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd, mom. 4 om
bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, mom. 5 om bemyndigande angående
ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse och mom. 6 om bemyndigande angående ramanslag 26:2 Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap: Forskning: Den 20 december 2005 utfärdade
regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
Mom. 7 om propositionens lagförslag: Den 15 december 2005
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1180).
Mom. 22 om spelberoende*: Regeringen följer utvecklingen på
spelmarknaden och avser att återkomma i frågan (prop. 2006/07:1,
utg.omr. 9, s. 66).
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 och 2007 avseende Socialstyrelsen ökat anslaget 16:4 med 2 miljoner kronor vilka tillförts
Ågrenska stiftelsen (prop. 2006/07:1, utg.omr. 9, s. 104–105).
22. nr 137
Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och
andra barnfrågor
RRS framst. 2004/05:RRS19, bet. 2005/06:SoU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om framställningen från riksrevisionens styrelse*: Ärendet
bereds. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en skrivelse under våren 2007.
23. nr 144
Psykiatri
Mot. 2004/05:So218 m.fl., bet. 2005/06:SoU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården*: Frågan bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen
kommer under år 2007, bland annat med hänsyn till betänkandena
Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91)
och Ambition och ansvar (SOU 2006:100) från den Nationella psykiatrisamordnaren (S 2003:09), se över en rad frågor som rör den
rättspsykiatriska vården, däribland finansieringsfrågor.
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24. nr 148
Legitimation och skyddad yrkestitel
Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om legitimation för yrkesgrupper med skyddad yrkestitel
och mom. 5 om lagförslagen i övrigt: Den 16 mars 2006 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 50–53).
Mom. 2 om legitimation för cytodiagnostiker*: Regeringen avser
att under år 2007 återkomma till riksdagen med en proposition.
25. nr 157
Nationell alkoholhandlingsplan
Prop. 2005/06:30, bet. 2005/06:SoU12
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om alkoholpolitikens inriktning: Den 7 september 2006 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.
26. nr 164
Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m.
Prop.2005/06:20, bet. 2005/06:SfU7
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om delat barnbidrag och vårdbidrag: Den 16 mars 2006
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 179).
Mom. 5 om samlad utredning om bidrag m.m. som påverkar
barn, reservation 4*: I Regeringskansliet bereds frågan om riksdagens tillkännagivande om en samlad utredning om bidrag m.m. som
påverkar barn till särlevande föräldrar.
27. nr 178
Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och
vårdrelaterade sjukdomar
Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslagen: Den 23 mars 2006 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 192–194).
28. nr 194
Fakultativt protokoll till barnkonventionen
Prop. 2005/06:68, bet. 2005/06:JuU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om tillträde till det fakultativa protokollet: Den 7 december
2006 beslutade regeringen att ratificera det fakultativa protokollet
till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn,
barnprostitution och barnpornografi.
Mom. 2 om antagande av lagförslagen: Den 12 april 2006 utfärdade regeringen den ändring av brottsbalken som riksdagen antagit (SFS 274).
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29. nr 195
Anmälningsskyldighet, säkerhet och tillsyn inom psykiatrisk
tvångsvård
Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Socialdepartementet

Mom. 1 om säkerhet och tillsyn, mom. 2 om tillståndsförfarandet
och mom. 3 om övriga lagförslag: Den 6 april 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 247–252).
30. nr 196
Folkhälsa
Mot. 2005/05:So606 m.fl., bet. 2005/06:SoU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mål för folkhälsan m.m.: Den 18 maj 2006 beslutade regeringen
skrivelse till riksdagen om folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och
hållbar tillväxt (Skr. 2005/06:205).
31. nr 198
Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m.
Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändringar i läkemedelslagen m.m. och mom. 6 om
apoteksmonopolet: Den 6 april 2006 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 253–257).
32. nr 210
Konvention mellan Sverige och Chile
Prop. 2005/06:79, bet. 2005/06:SfU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Konventionen och lagen: Den 27 april 2006 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 286).
33. nr 218
Svensk narkotikapolitik
Skr. 2004/05:152, prop. 2005/06:30 m.fl., bet. 2005/06:JuSoU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om avgiftning*: Regeringen har för avsikt att under år
2007 ta upp frågan om tillgång till avgiftningsplatser med företrädare för landstingen.
Mom. 19 om sprututbyte, mom. 22 om lagförslaget i proposition
2005/06:60 i övrigt och mom. 31 om provtagning på häkten: Den
11 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
323, 324 och 328).
Mom. 20 om vetenskaplig utvärdering av sprututbyte*: Socialstyrelsen beslutade den 16 februari 2007 om föreskrifter för utbyte
av sprutor och kanyler. Föreskrifterna tillgodoser tillkännagivandet.
Momentet är slutbehandlat.
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34. nr 219
Genetisk integritet m.m.
Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Socialdepartementet

Mom. 2 om förbud mot att använda genetisk undersökning och information, mom. 3 om föreskrifter om genetiska undersökningar,
mom. 4 om fosterdiagnostik, mom. 5 om preimplantatorisk genetisk
integritet, mom. 6 om preimplantatorisk integritet i särskilt fall,
mom. 11 om försäkringsbolagens möjlighet att efterforska och använda genetisk information, mom. 14 om vårdgivares behörighet
vid assisterad befruktning, mom. 18 om förbudet mot kommersiell
hantering av humanbiologiskt material, mom. 19 om stamcellsforskning, mom. 20 om förslaget till lag om genetisk integritet m.m.
i övrigt och mom. 21 om övriga lagförslag: Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 351–357).
Mom. 12 om sekretess på försäkringsområdet*: Den 25 januari
2007 beslutade regeringen propositionen Sekretess i försäkringsföretag för uppgift om genetisk undersökning och genetisk information (prop. 2006/07:41). Momentet är inte slutbehandlat.
35. nr 226
Hälso- och sjukvård
Mot. 2005/06:So235 m.fl., bet. 2005/06:SoU17
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om patienträttigheter*: Regeringen avser att under år 2007
tillsätta en utredning som bl.a. berör denna fråga.
36. nr 239
Rikssjukvård
Prop. 2005/06:73, bet. 2005/06:SoU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763): Den 11 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 325).
37. nr 266
Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst
och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning
Prop. 2005/06:142, bet. 2005/06:SfU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och mom. 3 om lägstanivå i föräldraförsäkringen: Den
18 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
359–362).
38. nr 267
Vissa socialförsäkringsfrågor
Prop. 2005/06:159, bet. 2005/06:SfU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om lagförslagen: Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 365 och 366).
39. nr 273
Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige
Prop. 2005/06:144, bet. 2005/06:JuU37
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Socialdepartementet

Mom. 1 om lagförslagen: Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen
den lag riksdagen antagit (SFS 434).
40. nr 281
Nationell IT-strategi för vård och omsorg
Skr. 2005/06:139, bet. 2005/06:SoU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens skrivelse: Den 1 februari 2007 beslutade
regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.
41. nr 301
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre
Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 8 om läkarmedverkan, mom. 9 om hälso- och sjukvårdslagen
i övrigt, mom. 27 om socialtjänstlagen och kommunallagen och
mom. 31 om lag om kommunal befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 492, 493 och 495).
42. nr 302
Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst
Prop. 2005/06:92, bet. 2005/06:SoU25
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om förslag till lag om försöksverksamhet med komplement
till färdtjänst m.m.: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 489 och 490).
Mom. 2 om utvärdering av försöksverksamheten*: Vägverket
kommer att genomföra en utvärdering av verksamheten med början
år 2009. Utvärderingen kommer att genomföras i samarbete med
handikapporganisationerna och omfatta dels frågan om försöksverksamheten skett på bekostnad av beviljad färdtjänst och dels frågan
om försöksverksamheten inneburit att arbetet med att göra kollektivtrafiken tillgänglig för fler eftersatts.
43. nr 303
Fågelinfluensa (H5N1)
Prop. 2005/06:199, bet. 2005/06:SoU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Fågelinfluensa (H5N1): Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 661).
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44. nr 304
Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och säkerhet hos blod
och blodkomponenter
Prop. 2005/06:141, bet. 2005/06:SoU29
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Socialdepartementet

Lag om blodsäkerhet: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 496).
45. nr 306
Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m.
Prop. 2005/06:134, bet. 2005/06:UbU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 16 november 2006 beslutade regeringen (Socialdepartementet)
att lägga skrivelsen till handlingarna då skrivelsen inte föranleder
någon åtgärd från Socialdepartementets sida. Se p. U 19.
46. nr 332
Socialtjänst (förnyad behandling)
Mot. 2004/05:So208 m.fl., bet. 2005/06:SoU31
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om regleringen av socialnämndens ansvar för brottsoffer*: Den 11 januari 2007 beslutade regeringen propositionen socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor (prop. 2006/07:38).
Mom. 20 om barnperspektivet i den sociala barn- och ungdomsvården*: Ärendet bereds i samband med Sociala barn- och ungdomsvårdskommitténs (S 2003:06)) betänkande Källan till en chans
– Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården
(SOU 2005:81).
Mom. 30 om anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen*: Ärendet bereds. Regeringen avser att med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2007 ge Socialstyrelsen uppdrag i enlighet
med riksdagens tillkännagivande.
47. nr 337
Sekretessfrågor
Prop. 2005/06:129 (delvis), prop. 2005/06:133 (delvis), prop.
2005/06:138 (delvis), prop. 2005/06:149 (delvis), prop.
2005/06:156, och prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om sekretessbrytande regel vid misstanke om brott m.m. c)
och mom. 6 om lagförslagen i övrigt b): Den 8 juni 2006 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 860). Se p. Ju 90,
p. Ju 91 och p. Fö 8.
48. nr 341
Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikapppolitiken
Skr. 2005/06:110, bet. 2005/06:SoU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 38 om regeringens skrivelse: Den 1 februari 2007 beslutade
regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.
49. nr 342
Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m.
Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Socialdepartementet

Mom. 1 om inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk
kommunikation m.m. och mom. 2 övriga lagförslag: Den 8 juni
2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
663–666).
Riksmötet 2006/07
50. nr 16
Tilläggsbudget 2 för 2006
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag (delvis): Den 21 december 2006 beslutade regeringen
om ändring av regleringsbreven för de angivna anslagen.
51. nr 59
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:SoU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, mom. 2 om bemyndigande angående ramanslag
14:4 Statens folkhälsoinstitut, mom. 3 om bemyndigande angående
ramanslag 16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd, mom. 4 om
bemyndigande angående ramanslag 17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, mom. 5 om bemyndigande angående
ramanslag 18:2 Statens institutionsstyrelse och mom. 6 om bemyndigande angående ramanslag 16:2 Forskningsrådet för arbetsliv
och socialvetenskap: Forskning: Den 21 december 2006 utfärdade
regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
52. nr 60
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden
Skr. 2006/07:175, bet. 2006/07:SoU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om skrivelsen: Den 25 januari 2007 beslutade regeringen
att lägga skrivelsen till handlingarna.
53. nr 61
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Prop. 2005/06:215, bet. 2006/07:SoU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Skydd mot internationella hot mot människors hälsa: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
1570 och 1571).

Skr. 2006/07:75
Socialdepartementet

54. nr 72
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 7 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2007: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev
för de anvisade anslagen. Se p. Jo 20 och p. M 27.
55. nr 75
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:SfU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 6 om anslag under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp, mom. 39 om anslag under utgiftsområde
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, mom. 42 om pensionsgrundande belopp för barnår för adoptivföräldrar, och mom. 44 om anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och
barn: Den 20 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1537–1543) och den 21 december 2006 utfärdade
regeringen regleringsbrev för de anvisade anslagen.
56. nr 79
Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m.
Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om avveckling av försäkringsdelegationerna m.m.: Den
21 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1562–1564).
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Skr. 2006/07:75

Äldre riksmöten

Finansdepartementet

Riksmötet 1996/97
Riksdagens skrivelse
1.

nr 133
Lättnad i ägarbeskattningen i små och medelstora företag
Prop. 1996/97:45, mot. 1996/97:Fi210 m.fl., bet. 1996/97:SkU13
Tidigare redovisad, se skr. 1997/98:75 (p. Fi 51), 1998/99:75 (p. Fi
13), 1999/2000:75 (p. Fi 9), 2000/01:75 (p. Fi 6), 2001/02:75 (p. Fi
3), 2002/03:75 (p. Fi 3), 2003/04:75 (p. Fi 2), 2004/05:75 (p. Fi 1)
och 2005/06:75 (p. Fi 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 11 om yrkesfiskare*: Utredningen (Jo 1998:05) om konkurrenssituationen för det svenska yrkesfisket föreslog i betänkandet
Yrkesfiskets konkurrenssituation (SOU 1999:3) ett yrkesfiskaravdrag som ersätter nuvarande avdrag för ökade levnadskostnader för
yrkesfiskare. Betänkandet har remissbehandlats. Ett förslag till yrkesfiskaravdrag som utarbetades inom Regeringskansliet anmäldes
under 2001 till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel
88.3 i EG-fördraget. På kommissionens begäran har kompletterande
upplysningar lämnats vid ett flertal tillfällen. Genom en skrivelse
från den 16 juli 2004 underrättade kommissionen Sverige om sitt
beslut att inleda ett formellt granskningsförfarande av stödsystemet.
I beslut den 8 februari 2006 har kommissionen funnit att det föreslagna yrkesfiskaravdraget är ett statligt stöd som är oförenligt
med artikel 87 i EG-fördraget. Kommissionen har därför i beslutet
föreskrivit att förslaget till yrkesfiskaravdrag inte är förenligt med
den gemensamma marknaden och att Sverige inte får genomföra
det. Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 (prop.
2006/07:1, volym 11, utgiftsområde 23, avsnitt 5.3) anfört att det i
och med kommissionens beslut inte är möjligt att införa ett särskilt
skatteavdrag för yrkesfiskare, att det inte är realistiskt att tro att
kommissionen skulle godta denna typ av stöd till yrkesfisket även
om det utformades på annat sätt och att riksdagens skrivelse mot
den bakgrunden är slutbehandlad.

Riksmötet 1997/98
Riksdagens skrivelse
2.

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) och 2005/06:75
(p. Fi 2).
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Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om vinstandelsmedel*: Regeringen avser att redovisa sin
bedömning av skrivelsen i samband med att en proposition om slopad avskattning för personaloptioner lämnas under innevarande år.

Skr. 2006/07:75
Finansdepartementet

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
3.

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) och 2005/06:75 (p. Fi 5).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om skadlig skattekonkurrens i Europeiska unionen*: Uppförandekodgruppen har under 2006 fortsatt sitt arbete med att se till
att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden enligt uppförandekoden för företagsbeskattning. Någon översyn av uppförandekoden
för företagsbeskattning har ännu inte kommit till stånd och skrivelsen har därför inte kunnat slutbehandlas.

4.

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) och 2005/06:75 (p.
Fi 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 8 om utvärdering av förändringarna*: Den 7 juli 2005 beslutade regeringen att inrätta en arbetsgrupp inom Regeringskansliet
med uppgift att utvärdera effekter av omläggningen av budgetprocessen. I arbetsgruppen ingick bl.a. tjänstemän från Riksdagsförvaltningen. Arbetsgruppen har avlämnat sin rapport. Ärendet behandlas i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, Förslag
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. De två frågorna om
fastheten i budgetprocessen och innehållet i den ekonomiska vårpropositionen berör regeringens angelägenheter. Regeringen avser
att återkomma i dessa frågor.
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Riksmötet 2001/02

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Finansdepartementet

5.

nr 176
Sponsring av statliga myndigheter
Förs. 2001/02:RR9, bet. 2001/02:KU19
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Fi 31), 2003/04:75 (p. Fi
20), 2004/05:75 (p. Fi 9) och 2005/06:75 (p. Fi 7).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om sponsring av statliga myndigheter*: Regeringen redovisade vissa bedömningar avseende frågan om sponsring av statliga myndigheter i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2005 (skr.
2005/06:101). I skrivelsen angav regeringen också att regeringen
avsåg att senare under året reglera myndigheternas möjligheter att
finansiera sin verksamhet med andra icke-statliga medel än donationer och bidrag enligt donationsförordningen och avgifter enligt avgiftsförordningen. Den 14 september 2006 beslutade regeringen
förordning om ändring i kapitalförsörjningsförordningen
(1996:1188).

6.

nr 181
Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna
Prop. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Fi 34), 2003/04:75 (p. Fi
23), 2004/05:75 (p. Fi 11) och 2005/06:75 (p. Fi 8).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om kostnader och rekvisition av pensionsmedel*: Regeringen beslutade den 1 december 2005 att ge Försäkringskassan i
uppdrag att redogöra för vissa effekter av överföringarna. Regeringens slutsatser av uppdraget redovisades i budgetpropositionen för
2007 (prop. 2006/07:1, utgiftsområde 11, avsnitt 3.9).

7.

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) och 2005/06:75 (p. Fi 9).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Om avskaffande av reklamskatten*: I budgetpropositionen för 2007
(prop. 2006/07:1, volym 1, avsnitt 5.7.4) ansåg regeringen att det är
viktigt att den resterande reklamskatten så snart som möjligt kan avskaffas. Regeringen fann dock att det nu inte förelåg förutsättningar
för finansiering av detta. Den bedömningen gäller alltjämt.

77

Riksmötet 2003/04

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Finansdepartementet

8.

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) och 2005/06:75 (p. Fi 11).
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 skall slutföra sitt uppdrag senast den 31 december 2008.

9.

nr 78
Ändrade regler för CFC-beskattning
Prop. 2003/04:10, bet. 2003/04:SkU6
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Fi 73)
Av förbiseende redovisades skrivelsen som slutbehandlad.
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om Filialregeln m.m.*: Skatteverket har på Finansdepartementets uppdrag sett över ändamålsenligheten av den s.k. filialregeln i 39 a kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229). Skatteverkets slutsatser har remitterats för synpunkter.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
10. nr 47
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Fi 70) och 2005/06:75
(p. Fi 19).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om beslut om ramar för budgeten 2005 (avsnitten 4 och 5
exkl. 5.13), d) ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten
för 2005 (avsnitt 4.4.2), g) kassamässiga korrigeringar (avsnitt
4.7) och as) beräkning av statsbudgetens inkomster för 2005 (avsnitt 5.12): Den 6 april 2006 beslutade regeringen skrivelsen Årsredovisning för staten 2005 (skr. 2005/06:101, avsnitt 5).
Mom. 7 om beräkning av utgifterna på utgiftsområden 2007 (avsnitt 6.2): Den 12 oktober 2006 beslutade regeringen budgetproposition för 2007 (prop. 2006/07:1, Förslag till statsbudget, finansplan
m.m., avsnitt 4.2.2).
Mom. 12 om bemyndigande för ramanslag (avsnitt 7.3): Redogörelse för hur bemyndigandet har utnyttjats har skett i regeringens
skrivelse Årsredovisning för staten 2005 (skr. 2005/06:101, avsnitt
5.3.5).
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11. 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) och 2005/06:75
(p. Fi 20).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Finansdepartementet

Mom. 3 om Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond, m.m.*: Den i förra
skrivelsen aviserade utredningen kom inte till stånd under 2006. Regeringen avser dock att våren 2007 ge en utredning i uppdrag att genomföra den av riksdagen efterfrågade översynen.
12. 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) och 2005/06:75
(p. Fi 21).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om pris- och löneomräkning*: Liksom i budgetpropositionen för 2006 lämnas i budgetpropositionen för 2007 (prop.
2006/07:1, volym 1, avsnitt 7.9) en förklaring av modellen för prisoch löneomräkning. Regeringen avser att återkomma till övriga frågor avseende pris- och löneomräkningen i budgetpropositionen för
2008.
13. nr 141
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU4
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Fi 93) och 2005/06:75
(p. Fi 24).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndigande att överskrida vissa anslag: Skrivelsen i
denna del har behandlats i budgetpropositionen för 2007
(2006/07:1, volym 2, utgiftsområde 26, avsnitt 3).
14. nr 142
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Prop. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU5
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Fi 94) och 2005/06:75
(p. Fi 25).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret
2005: Redogörelse har skett i budgetpropositionen för 2007 (prop.
2006/07:1, volym 2, utgiftsområde 27, avsnitt 3).
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15. nr 8
Statens upplåning och skuldförvaltning
Skr. 2004/05:104, bet. 2005/06:FiU12
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Fi 47).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utvärdering av regeringens beslut om riktlinjer för
skuldförvaltningen: Den 20 april 2006 överlämnade regeringen till
riksdagen skrivelsen Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2001–2005 (skr. 2005/06:104). I skrivelsen behandlas även
ansvarsfördelningen mellan riksdagen, regeringen och Riksgäldskontoret när det gäller statens skuldförvaltning.
16. nr 34
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Fi 55).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken (avsnitten 1 och
2)*: Den 6 april 2006 beslutade regeringen 2006 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2005/06:100).
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): Skrivelsen kommer i dessa delar att behandlas i
regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2006.
Mom. 5 om preliminär fördelning av utgifter på utgiftsområden
för 2007 och 2008 (avsnitt 6): Den 12 oktober 2006 beslutade regeringen budgetproposition för 2007 (prop. 2005/06:1, Förslag till
statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 7.4).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3 a), d), g), och
az) samt mom. 10.
17. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om museers och andra kulturinstitutioners lokalkostnader*: Ekonomistyrningsverkets förslag inom det statliga lokalförsörjningsområdet (ESV:s rapport 2006:20) bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Regeringen avser att senare redovisa resultatet och utvärderingen av dessa förslag till riksdagen. Regeringen
föreslog i 2006 års ekonomiska vårproposition att anslaget 28:28
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Centrala museer: Myndigheter skulle ökas med 4 000 000 kronor
för budgetåret 2006, vilket riksdagen godkände.
Mom. 10 om Svenska Spels stöd till idrotten: Den 27 april 2006
beslutade regeringen att ge vice statsministern i uppdrag att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktieägare vid bolagsstämma i
AB Svenska Spel. Vid bolagsstämma samma dag beslutades om disposition av AB Svenska Spels vinst.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
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18. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar*: Beredning
av utredningsdirektiv pågår.
19. nr 131
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU4
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Fi 77).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivelsen
kommer i denna del att slutbehandlas i budgetpropositionen för
2008.
20. 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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret
2006: Redogörelse kommer att ske i budgetpropositionen för 2008.
21. nr 153
Författningsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:KU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om rätt att inneha förtroendeuppdrag*: Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
22. nr 167
Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning
Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ny vägtrafikskattelag m.m. Den 30 mars 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 227–241).
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23. nr 175
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:AU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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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 slutbetänkandet Nya upphandlingsregler 2 (SOU 2006:28) att det i dagsläget får anses osäkert om en tillämpning av de krav konventionen
ställer är förenliga med upphandlingsdirektiven och andra gemenskapsrättsliga regler. Enligt utredningen är det en annan sak om en ratifikation ändå kan vara lämplig. Remissbehandlingen av betänkandet är avslutad och beredningen fortsätter inom Regeringskansliet.
24. nr 176
Hyresrätt och bostadsrätt m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:BoU6
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om villkoren för att få hyra en bostad*: Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
25. nr 177
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:SkU16
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om beskattning av barnpension*: Regeringen avser att under mandatperioden se över beskattningen av barnpension i lämpligt
sammanhang.
26. nr 204
Skiljemannakonventionen och uppsägning av avtal med Norge
Prop. 2005/06:94, bet. 2005/06:SkU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om skiljemannakonventionen: Den 12 april 2006 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 289) och den 8 juni samma år beslutade regeringen att underrätta generalsekreteraren för
Europeiska unionens råd om godkännanden av konventionen om
Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns,
Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns,
Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och
Republiken Slovakiens anslutning till konventionen om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i
intressegemenskap.
Mom. 2 om uppsägning av avtalet mellan Sverige och Norge:
Den 12 april 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 290). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Norge
om att avtalet sägs upp.
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27. nr 205
Tullverkets ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa
immateriella rättigheter
Prop. 2005/06:89, bet. 2005/06:SkU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Tullverkets ingripanden mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter: Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 422-423).
28. nr 227
Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting
Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och
landsting: Den 11 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 369–373).
Mom. 2 om ny utredning om oberoende kommunal revision*: Regeringen har givit Statskontoret i uppdrag att analysera tänkbara åtgärder för att ytterligare stärka den kommunala revisionens oberoende. Uppdraget skall redovisas den 1 december 2007.
Följande moment är inte slutbehandlat: mom. 2.
29. nr 228
Löneskatter för enmansföretag
Prop. 2005/06:164, bet. 2005/06:SfU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om löneskatter för enmansföretag: Den 4 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 294).
30. nr 249
Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005
Bet. 2005/06:FiU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utvärdering av penningpolitiken 2003–2005: Den
16 november 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
31. nr 250
Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag
Prop. 2005/06:121. bet. 2005/06:FiU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Förlängning av övergångstiden för vissa finansieringsföretag: Den
18 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
367).
32. nr 251
Justering i lagen om trängselskatt
Prop. 2005/06:198, bet. 2005/06:SkU32
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Justering i lagen om trängselskatt: Den 11 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 334).
33. nr 255
Vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
Prop. 2005/06:193, bet. 2005/06:KU38
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Vidgad samordnad länsförvaltning: Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 382).
34. nr 268
En ny lag om lägenhetsregister
Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om lagförslagen: Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen
de lagar riksdagen antagit (SFS 378-380).
35. nr 270
Riksrevisionens årsredovisning för 2005
Redog. 2005/06:RRS10, bet. 2005/06:FiU25
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om Riksrevisionens årsredovisning för 2005: Den 12 oktober 2006 beslutade regeringen budgetproposition för 2007 (prop.
2005/06:1, Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 7.4).
36. nr 283
Kommunal demokrati och kompetens
Bet. 2005/06:KU26
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om minoritetsåterremiss (res. 1)*: Ärendet bereds inom
Regeringskansliet.
37. nr 288
Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsbolag
Prop. 2005/06:196, bet. 2005/06:FiU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Inlösen av minoritetsaktier i försäkringsaktiebolag: Den 24 maj
2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 427).
38. nr 289
Ett regionalt förhöjt grundavdrag
Prop. 2005/06:163, bet. 2005/06:SkU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ett regionalt förhöjt grundavdrag: Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 424).
39. nr 290
Skattelättnad för bilar i vissa miljöklasser
Prop. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om skattelättnad för lätta dieselbilar med låga partikelutsläpp, mom. 2 om miljöinriktad fordonsskatteomläggning för tunga
bilar och mom. 3 om propositionen i övrigt och lagförslagen: Den
24 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
472-475).

Skr. 2006/07:75
Finansdepartementet

40. nr 291
Beskattning av europakooperativ
Prop. 2005/06:36, bet. 2005/06:SkU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Beskattning av europakooperativ: Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 619).
41. nr 317
Finansiella konglomerat
Prop. 2005/06:45 och 150, bet. 2005/06:FiU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lagförslagen: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 531–543 och 613).
42. nr 324
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012
Prop. 2005/06:112, bet. 2005/06:KrU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 32 om bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret: Momentet
redovisas av Kulturdepartementet, se p. Ku 12.
43. nr 327
Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet
Prop. 2005/06:150 och 186, bet. 2005/06:LU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslagen: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 563–573).
44. nr 333
Riksdagen i en ny tid
Framst. 2005/06:RS3, prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:KU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 19 om utgiftsområdena: Ärendet behandlas i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 4.2.2) i vilket redovisas förslag om fördelning av
utgifter på utgiftsområden för 2007 i enlighet med riksdagens beslut.
45. nr 348
Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter
Prop. 2005/06:153, bet. 2005/06:SkU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Inkomstskatteregler för vissa kyotoenheter: Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 620).
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46. nr 349
Effektivare skattekontroll m.m.
Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om effektivare skattekontroll: Den 8 juni 2006 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 575–584).
47. nr 350
Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning
Prop. 2005/06:174, bet. 2005/06:SkU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning: Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 905 och 908).
48. nr 351
Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
Prop. 2005/06:130, bet. 2005/06:SkU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om lagförslaget: Den 6 juli 2006 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 1031).
49. nr 352
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.
Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU33
Skrivelsen är slutbehandlad.
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m.: Den 8 juni
2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 591–594
och 614).
50. nr 353
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Peru
Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU37
Skrivelsen är slutbehandlad.
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Peru: Den 8 juni
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 642). Samma
dag beslutade regeringen att en underrättelse skall lämnas till Peru.
51. nr 354
Skatt på flygresor
Prop. 2005/06:190, bet. 2005/06:SkU34
Skrivelsen är slutbehandlad.
Skatt på flygresor: Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen den lag
som riksdagen antagit (SFS 909).
52. nr 356
En kronofogdemyndighet i tiden
Prop. 2005/06:200 och 124, bet. 2005/06:SkU35
Skrivelsen är slutbehandlad.
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En kronofogdemyndighet i tiden: Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 671, 673, 677, 678, 686,
687, 694, 696, 701, 702, 704, 707, 708, 711, 714–717, 720–722,
726–729, 731–739, 741, 746 och 749).
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53. 360
Förnybar el med gröna certifikat
Prop. 2005/06:100 och 154, bet. 2005/06:NU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändring i inkomstskattelagen: Den 21 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 983).
54. nr 369
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
Prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken*: Den 12
oktober 2006 beslutade regeringen budgetproposition för 2007 (prop.
2006/07:1, Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 1).
55. nr 370
Tilläggsbudget 1 för 2006
Prop. 2005/06:100, bet. 2005/06:FiU21
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagssparande på anslaget 90:4 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen: Momentet rör riksdagens ombudsmän.
Mom. 2 om markbyte med Stockholms kommun och användning
av medel från Djurgårdsfonden: Den 21 juni 2006 godkände regeringen avtalet om markbyte mellan staten och Stockholms kommun,
att dispositionsrätten till Djurgårdsvarvet, kv. Grönland skall upplåtas till kungen och att medel skall inbetalas till den s.k. Djurgårdsfonden.
Mom. 3 om försäljning av fastighet i Stockholm: Den 21 juni
2006 beslutade regeringen att godkänna avtalet om försäljning av
fastigheten Stockholm Cerberus 2.
Mom. 4 om låneram för beredskapsinvesteringar: Den 21 juni
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende
Socialstyrelsen.
Mom. 5 om bemyndiganden för anslaget 8:1 Biståndsverksamhet: Den 29 juni 2006 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende bl.a. anslaget 8:1, inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Mom. 6 om bemyndigande för anslaget 22:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000–2006: Den 14 juni 2006 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige m.m.
Mom. 7 om finansieringsbidrag vid arbetspraktik: Den 21 juni
beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program (SFS 1004).
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Mom. 8 om användning av anslaget 25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.: Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 9 om bemyndigande för anslaget 25:82 Myndigheten för
Sveriges nätuniversitet: Den 14 december 2006 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.
Mom. 10 om användning av anslaget 31:1 Boverket: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Boverket.
Mom. 11 om bemyndigande för anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden 2000–2006: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende
anslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2000–2006 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.
Mom. 12 om bemyndigande för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald och mom. 13 om användning av anslaget 34:13
Stöd till klimatinvesteringar: Den 10 augusti 2006 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Naturvårdsverket.
Mom. 14 om lag om ändring i lagen (2005:30) om kreditering
på skattekonto av stöd för investeringar i energieffektivisering och
konvertering till förnybara källor och mom. 15 om lag om ändring
i lagen (2005:1247) om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus: Den 14 juni
2006 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 929
och 930).
Mom. 16 om bemyndigande för anslaget 36:12 Rikstrafiken:
Trafikupphandling och mom. 17 om användning av anslaget 36:12
Rikstrafiken: Trafikupphandling: Den 14 september 2006 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende
Rikstrafiken inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 18 om användning av anslaget 41:1 Skogsstyrelsen och
mom. 19 om bemyndigande för anslaget 41:2 Insatser för skogsbruket: Den 29 juni 2006 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar.
Mom. 20 om avgifter för djurhälsa och djurskydd, mom. 21 om
användning av anslaget 43:1 Statens jordbruksverk, mom. 22 om
avgifter för fjäderfäregister och register för företag som hanterar
foder och mom. 23 om användning av anslaget 43:5 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.: Den 29 juni 2006 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006
avseende Statens jordbruksverk.
Mom. 24 om bemyndigande för anslaget 43:7 Strukturstöd för
fisket m.m. och mom. 25 om bemyndigande för anslaget 43:8 Från
EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.: Den 21 juni
beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006
avseende Fiskeriverket.
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Mom. 26 om avgifter för livsmedelssäkerhet: Den 21 december
2006 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Livsmedelsverket.
Mom. 27 om bemyndigande för anslaget 38:23 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft: Den 14 december 2006 beslutade
regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende
anslaget 38:23 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft inom
utgiftsområde 24 Näringsliv.
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag första stycket 1 och 2: Den 21 juni 2006 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 955 och 980).
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag andra stycket: Den 10 augusti 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1071).
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag tredje stycket: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande samt beslutade
förordning om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under
2006 (SFS 1005).
Mom. 28 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag fjärde stycket: Regeringen har beslutat ändring av
regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslag enligt följande:
Utgiftsområde
Anslag

Dag för regeringens beslut

1
27:3
46:1
90:5

Rikets styrelse
Stöd till radio- och kassettidningar
Allmänna val och demokrati
Regeringskansliet m.m.

29 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006

2
1:5
1:6
1:8
1:12
1:14
1:5
2:6

Samhällsekonomi och finansförvaltning
Statistiska centralbyrån
Kammarkollegiet
Nya förvaltningspolitiska myndigheten
Statliga kompetensöverföringsjobb
E-legitimationer (nytt ramanslag)
Statistiska centralbyrån
Finansmarknadsrådet

21 juni 2006
7 september 2006
29 juni 2006
29 juni 2006
29 juni 2006
21 juni 2006
27 april 2006

3
3:1

Skatt, tull och exekution
Skatteverket

29 juni 2006

4
4:1
4:5
4:7

Rättsväsendet
Polisorganisationen
Domstolsväsendet m.m.
Brottsförebyggande rådet.

21 juni 2006
29 juni 2006
21 juni 2006

5
5:2
5:9
5:11

Internationell samverkan
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 29 juni 2006
Svenska institutet
29 juni 2006
Samarbete inom Östersjöregionen
6 juli 2006
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Utgiftsområde
Anslag
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Dag för regeringens beslut
Finansdepartementet

6
7:5

Försvar samt beredskap mot sårbarhet
Krisberedskap

21 juni 2006

7
8:1

Internationellt bistånd
Biståndsverksamhet

6 juli 2006

8
10:1
10:2
10:3

Invandrare och flyktingar
Integrationsverket
Integrationsåtgärder
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Migrationsverket
Ersättningar och bostadskostnader
Migrationspolitiska åtgärder

12:1
12:2
12:3
12:6
12:9
12:10
47:1
9
13:6
14:4
14:10
16:4

Offentligt biträde i utlänningsärenden
Utlänningsnämnden
Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation (nytt ramanslag)
Åtgärder för nationella minoriteter

18:1

Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Vaccinförsörjning
Bidrag till viss verksamhet för personer
med funktionshinder
Bidrag till utrustning för elektronisk
kommunikation
Stimulansbidrag och åtgärder inom
äldrepolitiken
Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

11
20:3

Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Bostadstillägg till pensionärer

13
22:1

Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd
Köp av arbetsmarknadsutbildning och
övriga kostnader
Lönebidrag och Samhall m.m.
Bidrag till administration av grundbeloppet
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

16:6
17:1

22:2
22:3
22:4
22:8
22:11
14
23:2
23:3
24:2
24:3

Arbetsliv
Arbetslivsinstitutet
Särskilda utbildningsinsatser m.m.
Särskilda jämställdhetsåtgärder
Delegationen för stöd till jämställdhetsintegrering

21 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006
29 juni 2006
29 juni 2006
29 juni 2006
29 juni 2006
29 juni 2006
29 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006
21 juni 2006

14 juni 2006
14 juni 2006
14 juni och 31 augusti 2006
14 juni 2006
14 juni 2006
14 juni 2006
13 juli 2006
13 juli 2006
21 juni 2006
21 juni 2006
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Utgiftsområde
Anslag
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15
25:1
25:2
25:3

Studiestöd
Studiehjälp m.m.
Studiemedel m.m.
Studiemedelsräntor m.m.

16
25:1
25:3

Utbildning och universitetsforskning
Statens skolverk
Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Specialpedagogiska institutet
Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning
Stockholms universitet: Forskning och
forskarutbildning
Verket för högskoleservice
Centrala studiestödsnämnden m.m.

25:4
25:14
25:28
25:78
25:79
17
28:10

29 juni 2006
29 juni 2006
29 juni 2006
12 oktober 2006
24 augusti 2006
14 september 2006
13 juli 2006
23 november 2006
7 september 2006
29 juni 2006

Kultur, medier, trossamfund och fritid
Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet
Centrala museer: Myndigheter
Stöd till trossamfund
Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet
Stöd till idrotten

7 september 2006
21 juni 2006

31:13
32:1

Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande
Ungdomsbostadssamordnare
Länsstyrelserna m.m.

21 juni 2006
7 september 2006

19
33:1
33:3

Regional utveckling
Allmänna regionalpolitiska åtgärder
Transportbidrag

21 juni 2006
29 juni 2006

20
34:6
34:13

Allmän miljö- och naturvård
Kemikalieinspektionen
Stöd till klimatinvesteringar

29 juni 2006
10 augusti 2006

21
35:8

Energi
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket

21 juni 2006

28:28
28:39
29:2
30:1
18

22
36:1
36:2
36:4
36:12
37:2
37:4

Kommunikationer
Vägverket: Administration
Väghållning och statsbidrag
Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter
Rikstrafiken: Trafikupphandling
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för
alarmeringstjänst enligt avtal

29 juni 2006
29 juni 2006
29 juni 2006

21 juni 2006
7 september 2006
21 juni 2006
14 september 2006
14 juni 2006
14 juni 2006
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Utgiftsområde
Anslag
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23
42:4
42:5
43:3
44:1

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
29 juni 2006
Ersättningar för viltskador m.m.
21 juni 2006
Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
29 juni 2006
Åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur
29 juni 2006

24
39:3

Näringsliv
Exportfrämjande verksamhet

25
48:2

Allmänna bidrag till kommuner
Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting
Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

48:3

29 juni 2006

21 juni 2006
21 juni 2006

Mom. 29 om redovisning av viss inkomst på statsbudgeten: Den
12 oktober 2006 beslutade regeringen budgetproposition för 2007
(prop. 2006/07:1, volym 1, bilaga 1).
Mom. 30 om överskridanden av bemyndiganderamar*: Regeringen redovisade sin bedömning avseende frågan om överskridanden av bemyndiganderamar i budgetpropositionen för 2007 (prop.
2006/07:1, volym 1, avsnitt 7.7). I propositionen redogjorde regeringen för de förordningsändringar som bereddes inom Regeringskansliet samt informations- och utbildningsinsatser för myndigheterna i syfte att öka kunskapen om hanteringen av bemyndiganden.
Den 23 november 2006 beslutade regeringen förordning om ändring
i anslagsförordningen (1996:1189) och förordning om ändring i
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I
samma proposition (volym 1, avsnitt 9.5) redovisade regeringen vilka åtgärder som förestår gällande intern styrning och kontroll vid
statliga myndigheter med anledning av bl.a. påtalade brister vid
hantering av anslag och bemyndiganden. Den frågan bereds alltjämt
inom Regeringskansliet. Den 23 november 2006 beslutade regeringen internrevisionsförordningen (2006:1228).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 8 och mom. 30.
56. nr 372
Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Skr. 2005/06:102, bet. 2005/06:FiU26
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
57. nr 374
Årsredovisning för staten
Skr. 2005/06:101, redog. 2005/06:RRS20, bet. 2005/06:FiU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Årsredovisning för staten 2005: Den 16 november 2006 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
58. nr 376
Statens upplåning och skuldförvaltning
Skr. 2005/06:104, bet. 2005/06:FiU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om utvärdering av regeringens beslut om riktlinjer för
statsskuldsförvaltningen och mom. 2 om utvärdering av Riksgäldskontorets beslut om upplåning och skuldförvaltning: Den 9 november 2006 beslutade regeringen om riktlinjer för statsskuldens
förvaltning 2007.
59. nr 380
Ändringar av ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:KU33
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om lagförslagen i övrigt och mom. 10 om ersättning och
förmåner till statsråd: Den 21 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 991–993).
60. nr 381
Vissa skattefrågor rörande statsråden
Framst. 2005/06:RS4, bet. 2005/06:SkU38
Skrivelsen är slutbehandlad.
Vissa skattefrågor rörande statsråden: Den 21 juni 2006 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 982).
61. nr 385
Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter
Framst. 2005/06:RS5, bet. 2005/06:KU39
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagens
myndigheter: Den 21 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 999, 1001).
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
62. nr 5
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001–2005
Skr. 2005/06:210, bet. 2006/07:FiU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om AP-fondernas verksamhet 2001–2005: Den 21 december beslutade regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.
63. nr 9
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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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: Skrivelsen kommer i dessa delar att behandlas i
2007 års ekonomiska vårproposition.
Mom. 3 om beslut om utgiftsramar och beräkning av inkomster
för 2007, a ) statsbudgetens utgifter per utgiftsområde 2007 och
aå) ändrad redovisning av skatter m.m.: Den 25 januari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i dessa delar till
handlingarna.
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 beslutade 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, c) skattereduktion för förvärvsinkomster – s.k. jobbskatteavdrag, e) bär, svamp och kottar, f) avdrag för resor och övriga
utgifter, g) slopad skattereduktion för fackföreningsavgifter och
avgifter till arbetslöshetskassa, h) slopat förhöjt grundavdrag i
stödområde A, k) beskattning av lånedatorer, m) beskattning av
sjömän i det nordiska skatteavtalet, n) slopad särskild löneskatt för
personer äldre än 65 år, q) de särskilda avdragen vid beräkningen
av socialavgifter slopas, r) slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för enmansföretag som anställer, s) slopad medfinansiering inom sjukförsäkringen, t) fryst underlag för fastighetsskatt, u) begränsning av fastighetsskatten på markvärdet m.m., v) sänkt fastighetsskatt på flerbostadshus, w) slopad schablonintäktsbeskattning
för bostadsrättsföreningar, å) höjt schablonbelopp i förenklingsregeln, ä) förbättringar i löneunderlagsregeln, ac) energiskatteavdrag för vindkraft, ah) flygskatt, am) tobaksskatt, ap) moms på
transport i skidliftar, at) kreditering på skattekonto – vissa investeringsstöd, au )skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för
tele- och datakommunikation och mom. 10 om lagförslagen på
skatteområdet: Den 7 och den 14 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1331, 1339–1354,
1389–1394, 1401, 1402, 1428 och 1429).
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 bemyndigande 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: Skrivelsen
kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2008.
Mom. 5 om bemyndigande om upplåning, mom. 6 om lån för
myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar för förvalt-
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ningsändamål och mom. 7 om myndigheternas räntekontokredit:
Den 25 januari 2007 översände Regeringskansliet skrivelsen i dessa
delar till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma
dag beslutade regeringen att lägga skrivelsen i dessa delar till handlingarna.
Mom. 8 om sjunde AP-fondens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret: Den 21 december 2006 beslutade regeringen om beviljande av räntekonto med kredit och låneram i Riksgäldskontoret
för Sjunde AP-fonden.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 3 b),
ax), ay) och az) samt mom. 4 och 9.
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64. nr 10
Nya kapitaltäckningsregler
Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Nya kapitaltäckningsregler: Den 7 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1371–1388).
65. nr 17
Tilläggsbudget 2 för 2006
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om användning av anslaget 1:8 Nya förvaltningspolitiska
myndigheten: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Verket för Förvaltningsutveckling.
Mom. 7 om lag om ändring i lagen (2005:1247) om kreditering
på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem eller installation av solvärme: Den 7 december 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1403).
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag: Den 7 december 2006 beslutade regeringen ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Finansinspektionen
och Insättningsgarantinämnden.
66. nr 29
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket,
m.m.
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:SkU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål för politikområdet och mom. 2 om anslag inom
utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution: Den 21 december 2006
beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.
67. nr 39
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:KrU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslagen för 2007 inom utgiftsområde 17: Den 21 december 2006 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende Lotteriinspektionen.
Mom. 2 om Svenska Spels stöd till idrotten: Ärendet bereds inom
Regeringskansliet.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
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68. nr 41
Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet
Prop. 2006/07:2, bet. 2006/07:SkU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet: Den 14 december
2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
1420–1422).
69. nr 42
Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor
Prop. 2006/07:7, bet. 2006/07:SkU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om kreditering på skattekonto av stimulans för nystartsjobb, mom. 2 om förbindelse att lämna kontrolluppgifter och
mom. 3 om nedsättning av förmånsvärde för miljöbilar samt lagförslagen: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 1494–1497).
70. nr 43
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet,
m.m.
Prop. 2006/07:13, bet. 2006/07:SkU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1505–1510).
71. nr 44
Ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike
Prop. 2006/07:14, bet. 2006/07:SkU6
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike:
Den 14 december 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1480). Samma dag beslutade regeringen att underrätta
Österrike om att protokollet om ändring i dubbelbeskattningsavtalet
godkänts.
72. nr 47
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 1 om anslag m.m. för 2007 inom utgiftsområde 1, c) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
Länsstyrelserna, Datainspektionen och Kungliga hov- och slottsstaten.
Mom. 15 om övergångsbestämmelse till lagen med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagens myndigheter: Den
20 december 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 1523).
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73. nr 69
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. (förnyad behandling)
Bet. 2006/07:SkU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m.: Den 20 december
2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1518 och
1519).
74. nr 70
Kontroll av postförsändelser
Skr. 2006/07:8, bet. 2006/07:SkU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Kontroll av postförsändelser: Den 25 januari 2007 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna.
75. nr 71
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Prop. 2006/07:19, bet. 2006/07:SkU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad: Den 20 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1520–1522 och 1524–1526).
76. nr 80
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ändrat mål för politikområde Finansiell styrning och
tillsyn och mom. 2 om anslagen för 2007 inom utgiftsområde 2, a)
fördelning av anslagen inom utgiftsområde 2: Den 21 december
2006 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslagen inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.
Mom. 3 om Statens fastighetsverk: Den 21 december 2006 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens Fastighetsverk.
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Mom. 4 om Fortifikationsverket: Den 21 december 2006 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Fortifikationsverket.
Mom. 5 om Premiepensionsmyndigheten: Den 21 december
2006 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Premiepensionsmyndigheten.
Mom. 6 om ändrad terminologi i lagen om revision av statlig
verksamhet. Den 21 december 2006 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 1566).
Mom. 7 om överföring av Venantius AB:s statsgaranterade lån:
Den 21 december 2006 beslutade regeringen att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att mot fullt vederlag överta gäldenärsansvaret för Venantius AB:s statsgaranterade obligationslån m.m.
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77. nr 83
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2007 inom utgiftsområde 25: Den 21 december 2006 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende anslagen 48:1 Kommunalekonomisk utjämning,
48:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader och 48:3 Bidrag
till organisationer inom de kommunalekonomiska området.
78. nr 84
Utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m.
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU4
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 26 under år 2007: Den
21 december 2006 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslagen 92:1 Räntor på statsskulden, 92:2
Oförutsedda utgifter och 92:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.
Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivelsen kommer i denna del att slutbehandlas i budgetpropositionen för
2009.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
79. nr 85
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 27 under 2007: Den 21 december 2006 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende anslaget 93:1 Avgiften till den Europeiska gemenskapen.
Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för 2007: Redogörelse kommer att ske i budgetpropositionen för 2009.
Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2.
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80. nr 89
Statsbudget för 2007
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU10
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Finansdepartementet

Statsbudget för budgetåret 2007: Den 25 januari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
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Utbildningsdepartementet

Skr. 2006/07:75

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) och 2005/06:75 (p. U
4).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och strategi för vuxnas lärande: Den 21 november
2002 beslutade regeringen förordning om kommunal vuxenutbildning (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 Utbildningsdepartementet i anslutning till beredningen av Skollagskommitténs betänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU
2002:121). Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition 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) och 2005/06:75 (p. U 6).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om yttranden till Skolverket över ansökningar*: Den
20 juni 2005 remitterade Regeringskansliet ett utkast till lagrådsremiss med förslag till en ny skollag m.m. När det gäller delmomentet
om anvisningar för kommuner som skall yttra sig över ansökningar
gav regeringen den 20 oktober 2005 Statens skolverk i uppdrag att,
i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting samt Friskolornas
Riksförbund, föreslå åtgärder som kan vidtas för att utveckla kommunernas konsekvensbeskrivningar. Uppdraget redovisades den
15 juni 2006 i form av en rapport som har remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma i frågan till riksdagen i en proposition
med förslag till en ny skollag m.m.
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Riksmötet 2002/03

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Utbildningsdepartementet

3.

nr 160
Förskolan (förnyad behandling)
Bet. 2002/03:UbU19
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. U 8), 2004/05:75 (p. U
12) och 2005/06:75 (p. U 10).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om 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 förslag till en ny skollag m.m. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med vissa
förslag på förskoleområdet i en proposition med förslag till en ny
skollag m.m. (jfr U 6).

4.

nr 204
Fristående skolor
Motioner från allmänna motionstiden 2002, bet. 2002/03:UbU15
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. U 9), 2004/05:75 (p. U
14) och 2005/06:75 (p. U 12).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 13 om uppföljning och utvärdering av fristående skolor*:
Den 20 juni 2005 remitterade Regeringskansliet ett utkast till lagrådsremiss med förslag till en ny skollag m.m. 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) och 2005/06:75
(p. U 13).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om entreprenad*: Den 12 januari 2006 lämnade Gymnasieentreprenadutredningen betänkandet Skola & Samhälle (SOU
2006:1). Betänkandet har remissbehandlats. Ärendet bereds inom
Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i
en proposition med förslag till en ny skollag m.m.
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Riksmötet 2004/05

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Utbildningsdepartementet

6.

nr 126
Kvalitet i förskolan, m.m.
Prop. 2004/05:11, bet. 2004/05:UbU3
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. U 33) och 2005/06:75
(p. U 19).
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 förslag till en ny skollag m.m. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med vissa förslag på förskoleområdet i en proposition
med förslag till en ny skollag m.m. (jfr U 3).

7.

nr 197
Riksrevisionens granskning av stödet till idrottsrörelsen och folkbildningen
Framställning 2004/05:RRS7, bet. 2004/05:KrU6
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. U 22).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Granskning av stödet till idrottsrörelsen och folkbildningen*: Regeringen har i folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra
(prop. 2005/06:192) lämnat förslag om statens utvärdering av folkbildningen.

8.

nr 204
Fristående skolor
Motioner från allmänna motionstiden 2004, bet. 2004/05:UbU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. U 23).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lika villkor för skolor oavsett driftsform*: Den 20 juni
2005 remitterade Regeringskansliet ett utkast till lagrådsremiss med
förslag till en ny skollag m.m. En utgångspunkt för förslaget var att
likvärdiga villkor skall gälla för kommunala och fristående skolor.
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*:
Regeringen gav den 20 oktober 2005 Statens skolverk i uppdrag att
i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas
Riksförbund lämna förslag på när en ansökan bör vara Skolverket
till handa och när beslut om etablering för fristående skolor bör fattas samt att vidta eller föreslå åtgärder för en effektivare handläggning av ansökningar. Uppdraget redovisades den 15 juni 2006 i
form av en rapport som har remissbehandlats. Ärendet bereds inom
Regeringskansliet.
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9.

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).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Utbildningsdepartementet

Mom. 27 om Imego AB: Intresse har anmälts att överta Imego AB.
Frågan bereds inom Regeringskansliet.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
10. nr 149
Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever
Prop. 2005/06:38, bet. 2005/06:UbU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 51 om lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever: Den 16 februari 2006 utfärdade
regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 67).
Mom. 52 om anknytande lagförslag: Den 16 februari 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 68–71).
11. nr 150
Studiestödsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om kortare handläggningstider hos Centrala studiestödsnämnden*: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Centrala studiestödsnämnden. Nämnden fick i uppdrag att senast den 29 juni 2007 redovisa
till regeringen hur stor andel av kompletta ansökningar om studiestöd som handläggs inom tre veckor. Nämnden skall vidare redogöra för vilka åtgärder den vidtagit och planerar att vidta för att säkerställa att samtliga ansökningar om studiestöd skall handläggas inom
tre veckor.
Mom. 20 om studiesocial utredning*: Ärendet bereds.
12. nr 160
Ny värld – ny högskola
Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om indelning av högre utbildning och examina i tre nivåer:
Den 2 mars 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 173).
Mom. 3 om beskrivning av utbildning på grundnivå, avancerad
nivå och forskarnivå: Den 2 mars 2006 utfärdade regeringen den
lag riksdagen antagit (SFS 173).
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Mom. 5 om fördjupning i huvudämne*: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100) (SFS 1053).
Mom. 6 om tillstånd att utfärda examina: Den 2 mars 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 173).
Mom. 7 om civilingenjörs- och arkitektexamen*: Den 21 juni
2006 beslutade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1053).
Mom. 8 om civilekonomexamen*: Den 23 november 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (2006:1053)
om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1324).
Mom. 13 om hanteringen av lärarexamen*: Ärendet bereds. Examensbeskrivning för lärarexamen har remissbehandlats.
Mom. 16 om grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1054).
Mom. 19 om krav för särskild behörighet*: Den 21 juni 2006
beslutade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100) (SFS 1054).
Mom. 23 om grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå*: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen förordning om
ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1053).
Mom. 26 om utveckling av nya högskoleprov*: Ärendet bereds.
Med anledning av budgetpropositionen för 2007 har Högskoleverkets anslag ökats för bl.a. utvecklande av nya högskoleprov
(prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, s. 21 f. och 134 f., bet.
2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).
Mom. 27 om meritämnen*: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)
(SFS 1054).
Mom. 28 om högskoleprov i kombination med arbetslivserfarenhet*: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1053).
Mom. 29 om regler i övrigt för urval för utbildning på
grundnivå: Den 21 juni 2006 beslutade regeringen förordning om
ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1053).
Mom. 32 om lagförslagen i övrigt m.m.: Den 2 mars 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 173, 174, 170, 175
och 176).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 13 och 26.

Skr. 2006/07:75
Utbildningsdepartementet

13. nr 180
Vuxenutbildning
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU8
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 om svenskundervisning för invandrare i folkhögskola*:
Regeringen avser att låta en särskild utredare utreda och lämna förslag på hur ett system med fristående utbildningsverksamheter som
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motsvarar kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare skall införas.
14. nr 181
Gymnasieskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU10
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Utbildningsdepartementet

Mom. 43 om studie- och yrkesvägledning*: Med anledning av budgetpropositionen för 2007 har medel avsatts för att förbättra studieoch yrkesvägledningen (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, s. 21 f. och
179 f., bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54). I augusti 2006 gav regeringen Statens skolverk i uppdrag att, i samverkan med Arbetsmarknadsstyrelsen, utveckla informationen till elever i grundskolan
om arbetsmarknaden och förutsättningarna att få ett arbete inom olika yrken och samhällssektorer. Syftet var att öka elevernas kunskaper om arbetsmarknaden inför deras val till gymnasieskolan. Uppdraget redovisades den 10 januari 2007. Regeringen gav vidare i
augusti 2006 Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att ge stöd
till ett urval av kommuner och skolor för att utveckla kvaliteten i
studie- och yrkesvägledningen. Uppdraget skall slutredovisas senast
den 1 mars 2009.
15. nr 214
Högskolan: Övergripande frågor och organisationsfrågor
Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 20 om sjukhusfysikerexamen*: Den 23 november 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS
1324).
Mom. 21 om vissa lagförslag: Den 27 april 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 307 och 308).
16. nr 240
Fristående skolor m.m.
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om lika villkor för fristående och kommunala skolor*: Den
20 juni 2005 remitterade Regeringskansliet ett utkast till lagrådsremiss med förslag till en ny skollag m.m. En utgångspunkt för förslaget var att likvärdiga villkor skall gälla för kommunala och fristående skolor. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en
proposition med förslag till en ny skollag m.m.
Mom. 9 om etableringsfrihet för förskolor och fritidshem: Den
18 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
392).
Mom. 10 om plan-, bygg- och lokalfrågor*: Ärendet bereds.
Mom. 17 om prövning av ersättningen*: Statens skolverk redovisade den 15 juni 2006 ett uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting samt Friskolornas Riksförbund se över beräk-
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ningen av bidrag för fristående skolor. Skolverkets rapport har remissbehandlats. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 19 om individuella program vid fristående skolor: Den
18 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
391).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, 10 och 17.

Skr. 2006/07:75
Utbildningsdepartementet

17. nr 241
Grundskolan
Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 59 om flexibel skolstart*: Den 1 februari 2007 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en framtida
struktur för gymnasieskolans studievägar. Utredaren skall bl.a. redovisa de konsekvenser en eventuell flexibel start i grundskolan kan
få för elevernas övergång till gymnasieskolan. Utredaren skall vidare undersöka hur en flexibel skolstart kan förenas med gymnasieskolans antagningssystem, så att alla elever erbjuds ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar (dir. 2007:8). Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2008.
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.
18. nr 258
Skydd för störningskänslig forskning
Prop. 2005/06:69, bet. 2005/06:UbU18
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lag om skydd för störningskänslig forskning: Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 449).
19. nr 305
Anpassningar av studiestödet till vissa EG-direktiv, m.m.
Prop. 2005/06:134 och 2005/06:159, bet. 2005/06:UbU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Lagändringarna: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar
riksdagen antagit (SFS 654–660).
20. nr 307
Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning
Skr. 2005/06:151, bet. 2005/06:UbU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om regeringens skrivelse: Den 1 februari 2007 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
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21. nr 312
Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning
Prop. 2005/06:74, bet. 2005/06:UbU20
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Utbildningsdepartementet

Lagändringen: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 530).
22. nr 313
Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m.
Prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om införande av ämnesbetyg, gymnasieexamen m.m.: Regeringen har i budgetpropositionen för 2007 föreslagit att riksdagen
godkänner att ämnesbetyg och gymnasieexamen inte skall införas i
gymnasial vuxenutbildning (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, s. 21 och
107 f.).
Mom. 5 om svenskundervisning för invandrare i folkhögskola*:
Regeringen avser att låta en särskild utredare utreda och lämna förslag på hur ett system med fristående utbildningsverksamheter som
motsvarar kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare skall införas.
Mom. 7 om betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet:
Den 1 juni 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i
förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare
(SFS 529). Den 21 juni 2006 beslutade regeringen förordning om
ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
(SFS 988). 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 förordning om ändring i förordningen (2006:988) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och förordning
om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning (SFS 1276 och 1277). Beredning pågår av förordningar om
ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom
det offentliga skolväsendet, gymnasieförordningen (1992:394),
förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan, grundskoleförordningen (1994:1194), särskoleförordningen (1995:206), specialskoleförordningen (1995:401) och förordningen (SKOLFS 2000:135)
om kursplaner för grundskolan.
Mom. 8 om antagande av lagändringar: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 528).
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 5 och 7.
23. nr 322
Folkbildningsfrågor
Prop. 2005/06:192, bet. 2005/06:KrU14
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Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om demokrati, lärande och personlig utveckling – syftet
med statsbidraget: Den 14 december 2006 beslutade regeringen
förordning om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till
folkbildningen (SFS 1499).
Mom. 2 om ordningsföljden på statens syften med stödet till folkbildningen: Den 14 december 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen (SFS 1499).
Mom. 3 om den gemensamma värdegrunden: Den 14 december
2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(1991:977) om statsbidrag till folkbildningen (SFS 1499).
Mom. 4 om det mångkulturella samhällets utmaningar: Den
14 december 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i
förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen (SFS
1499).
Mom. 5 om den demografiska utmaningen: Den 14 december
2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(1991:977) om statsbidrag till folkbildningen (SFS 1499).
Mom. 6 om det livslånga lärandet: Den 14 december 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(1991:977) om statsbidrag till folkbildningen (SFS 1499).
Mom. 9 om kulturverksamhet: Den 14 december 2006 beslutade
regeringen förordning om ändring i förordningen (1991:977) om
statsbidrag till folkbildningen (SFS 1499).
Mom. 10 om personer med funktionshinder: Den 14 december
2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(1991:977) om statsbidrag till folkbildningen (SFS 1499).
Mom. 13 om folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa:
Den 14 december 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen
(SFS 1499).
Mom. 18 om uppföljning, utvärdering och forskning: Den 14 december 2006 beslutade regeringen riktlinjer för 2007 för Folkbildningsrådet avseende användningen av sjuttonde utgiftsområdets anslag 25:1 Bidrag till folkbildningen.

Skr. 2006/07:75
Utbildningsdepartementet

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
24. nr 8
Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om återkallande av gymnasiereformen 2007: Den 30 november 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
1278).
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Mom. 3 om ämnesbetyg och gymnasieexamen för vuxna: Den
30 november 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i
förordningen (2006:988) om ändring i förordningen (2002:1012)
om kommunal vuxenutbildning och förordning om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning (SFS 1276 och
1277).

Skr. 2006/07:75
Utbildningsdepartementet

25. nr 18
Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1)
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om bemyndigande för anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål: Den 7 december 2006 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2006 avseende anslaget.
Mom. 6 om bemyndigande för anslaget 25:18 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning: Den 7 december 2006 beslutade regeringen
om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2006 avseende Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag: Den 7 december 2006 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbreven för budgetåret 2006 avseende Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Centrala studiestödsnämnden, anslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål samt anslagen 25:14 och 25:16. Den 14 december 2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbreven för budgetåret 2006 avseende
Institutet för språk och folkminnen, Arkitekturmuseet, anslaget
28:32 och Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund.
26. nr 53
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 15 och 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2
Skrivelsen är slutbehandlad
Mom. 1 om avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande:
Den 14 respektive den 20 december 2006 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 1448–1450 och 1468–1474 respektive
1529 och 1527).
Mom. 2 om studiestödslagen: Den 14 december 2006 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1456 och 1457).
Mom. 3 om anslag inom utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2007, m.m.:
a) Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd
för budgetåret 2007: Den 14 respektive den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslagen. Den 21 december 2006 beslutade regeringen riktlinjer för
2007 för Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens
Centralorganisation (TCO) avseende användningen av femtonde utgiftsområdets anslag 25:7 Bidrag till vissa organisationer m.m.
b) Riksdagen godkänner att under 2007 lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån: Den 21 december 2006 utfärdade re-
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geringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Centrala studiestödsnämnden.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur under 2008: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget.

Skr. 2006/07:75
Utbildningsdepartementet

27. nr 54
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Prop. 2006/07:1 utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om bidrag till allmän förskola: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1447).
Mom. 2 om bidrag för viss utbildning av beskickningsmedlemmars barn och till internationella skolor: Den 14 december 2006
utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1447).
Mom. 3 om lagen (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning:
Den 14 december 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1446).
Mom. 4 om anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2007 samt vissa bemyndiganden:
a) Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning för budgetåret 2007: Den 14 respektive
den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för
budgetåret 2007 avseende anslagen. Den 14 december 2006 beslutade regeringen riktlinjer för 2007 för SISU Idrottsutbildarna avseende användningen av sextonde utgiftsområdets anslag 25:12 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning. Den 21 december
2006 beslutade regeringen riktlinjer för 2007 för Landsorganisationen i Sverige (LO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
avseende användningen av sextonde utgiftsområdets anslag 25:75
Centrala studiestödsnämnden m.m.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:4 Specialpedagogiska institutet besluta om bidrag under
2008 och 2009: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Specialpedagogiska institutet.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:14 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning besluta om
bidrag under perioden 2008–2012: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:70 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m. besluta om bidrag under 2008: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget.
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e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 25:78 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre
utbildning besluta om bidrag för tiden efter 2007: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007
avseende Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.
f) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 26:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag under perioden 2008–2012: Den 21 december
2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vetenskapsrådet.
g) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2007 för ramanslaget 26:3 Rymdforskning besluta om bidrag under perioden
2008–2012: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget.

Skr. 2006/07:75
Utbildningsdepartementet
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Jordbruksdepartementet

Skr. 2006/07:75

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) och 2005/06:75 (p. Jo 1)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 24 om samlad redovisning av jaktfrågor*: Utredningen Några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet (dir. 2003:45) har överlämnat delbetänkandena Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och
fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (SOU 2005:17) och
Historia, folkrätt och miljö (SOU 2005:79) samt slutbetänkandet
Jakt och fiske i samverkan (SOU 2005:116). Betänkandena bereds
för närvarande i Regeringskansliet.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
2.

nr 319
Riksdagens revisorers förslag angående statens styrning av livsmedelstillsynen
Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR19, bet. 2001/02:MJU22
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Jo 15), 2003/04:75 (p. Jo
6), 2004/05:75 (p. Jo 5) och 2005/06:75 (p. Jo 3)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om europeiska kommissionens utvärderingar*, mom. 3 om
redovisning av kostnaderna* och mom. 4 om tydliggörande av företagens ansvar: Den 9 mars 2006 överlämnade regeringen propositionen Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder,
djurhälsa, djurskydd och växtskydd, m.m (prop. 2005/06:128) till
riksdagen.

3.

nr 321
Ansvarsfullt fiske – svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskeripolitik, m.m.
Skr. 2001/02:152, bet. 2001/02:MJU23
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Jo 16), 2003/04:75 (p. Jo
7), 2004/05:75 (p. Jo 6) och 2005/06:75 (p. Jo 4)
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 26 om dumpat militärt material m.m.*: Den 16 mars 2006
överlämnade regeringen skrivelsen Vissa fiskeripolitiska frågor
(skr. 2005/06:171) till riksdagen.

Skr. 2006/07:75
Jordbruksdepartementet

Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
4.

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) och 2005/06:75 (p. Jo 5)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om distriktsveterinärorganisationen och länsveterinärernas
arbetsuppgifter*: Den 16 juni 2005 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att utreda och vid behov föreslå förändringar av organisationen av den veterinära fältverksamheten och viss veterinär
myndighetsutövning (dir. 2005:71). Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.
Mom. 4 om djursjukdata*: I september 2005 överlämnade Utredningen om översyn av djursjukdata (dir. 2004:82). betänkandet Nytt
djurhälsoregister (SOU 2005:74). Betänkandet har remitterats och
beredningen inom Regeringskansliet fortsätter. Proposition planeras
till hösten 2007.
Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 och 4.

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
5.

nr 186
Kust- och insjöfiske samt vattenbruk
Prop. 2003/04:51, bet. 2003/04:MJU13
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Jo 12) och 2005/06:75
(p. Jo 7)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om mål och inriktning för en nationell politik för kust- och
insjöfisket samt för fritidsfisket och vattenbruket: Den 16 mars 2006
överlämnade regeringen skrivelsen Vissa fiskeripolitiska frågor
(skr. 2005/06:171) till riksdagen.

6.

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) och 2005/06:75
(p. Jo 8)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
113

Mom. 1 om skyddsjakt på initiativ av enskild utan tillstånd*: Regeringen 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 utreda frågan om effekterna av rovdjursstammarnas utveckling (dir.
2006:7 och 2006:93). Uppdraget skall redovisas senast den 1 december 2007.
7.

Skr. 2006/07:75
Jordbruksdepartementet

nr 203
Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn
Skr. 2003/04:54, bet. 2003/04:MJU15
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Jo 15) och 2005/06:75
(p. Jo 9)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om den svenska hästsektorns betydelse: Den 12 oktober
2006 beslutade regeringen budgetproposition för 2007 (prop.
2006/07:1, utg.område 23, kap. 4.5.2).

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
8.

nr 108
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar
Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:MJU2
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Jo 20)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om uppföljning och analys av resultatredovisningen för politikområde Livsmedelspolitik: Den 12 oktober 2006 beslutade regeringen budgetproposition för 2007 (prop. 2006/07:1, utg.område
23, kap. 5).

9.

nr 171
Småskalig livsmedelsförädling m.m.
Skr. 2005/06:47, bet. 2005/06:MJU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om förutsättningar för småskalig livsmedelsproduktion och
mom. 2 om skrivelsen: Den 18 januari 2007 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

10. nr 220
Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet m.m.
Skr. 2005/06:87, bet. 2005/06:MJU13
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 47 om skrivelsen: Den 18 januari 2007 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
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11. nr 253
Ett ökat samiskt inflytande
Prop. 2005/06:86, bet. 2005/06:KU32
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Jordbruksdepartementet

Mom. 2 om lagförslagen: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de
lagar riksdagen antagit (SFS 802 och 803).
12. nr 357
Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m.
Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om överlåtelse av beslutanderätt inom ramen för samarbete inom EU, mom. 3 om kontroll av husdjur, mom. 4 om livsmedelslag, mom. 5 om lag om foder och animaliska biprodukter,
mom. 6 om djurskyddslagen och mom. 7 om lagförslagen i övrigt:
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 804–811, 821–831).
13. 363
En handlingsplan för hållbar konsumtion för hushållen
Skr. 2005/06:107, bet. 2005/06:LU36
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 28 september 2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens
skrivelse till handlingarna.
14. nr 390
Ekologisk produktion och konsumtion – mål och inriktning till
2010
Skr. 2005/06:88, bet. 2005/06:MJU20
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om skrivelsen: Den 15 februari 2007 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
15. nr 391
Vissa fiskeripolitiska frågor
Skr. 2005/06:171, bet. 2005/06:MJU27
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 57 om skrivelsen: Den 18 januari 2007 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
16. nr 19
Tilläggsbudget 2 för 2006
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 8 om bemyndigande för anslaget 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter, mom. 9 om bemyndigande för
anslaget 43:7 Strukturstöd till fisket m.m. och mom. 10 om ändrade
ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade i
förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen.

Skr. 2006/07:75
Jordbruksdepartementet

17. nr 28
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning
Prop. 2005/06:197, bet. 2006/07:MJU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning*: Ärendet bereds.
18. nr 49
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2006/07:1, utg.område 1, bet. 2006/07:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag m.m. för 2007 inom utgiftsområde 1, c) Fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade i förekommande
fall ytterligare riktlinjer för det anvisade anslaget (45:1 Sametinget).
19. nr 67
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar
Prop. 2006/07:1, utg.område 23, bet. 2006/07:MJU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar och mom. 2 om uppföljning och analys
av resultatredovisningen för verksamhetsområdet Fiske: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade i
förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen.
20. nr 73
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2006/07:1, utg.område 18, bet. 2006/07:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 7 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret
2007: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev
och beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen.
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Miljödepartementet

Skr. 2006/07:75

Äldre riksmöten

Miljödepartementet

Riksmötet 1995/96
Riksdagens skrivelse
1.

nr 30
Översiktsplaneringen enligt plan- och bygglagen, m.m.
Prop. 1994/95:230, bet. 1995/96:BoU1
Tidigare redovisad, se skr. 1996/97:15 (p. In 7), 1997/98:75 (p. In
5), 1998/99:75 (p. M 2), 1999/2000:75 (p. M 2), 2000/01:75 (p. M
1), 2001/02:75 (p. M 1), 2002/03:75 (p. M 1), 2003/04:75 (p. M 1),
2004/05:75 (p. M 1) och 2005/06:75 (p. M 1)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 35 om kvalitetsdeklaration av bostäder*: Regeringen behandlade frågan i propositionen Vissa inomhusmiljöfrågor (prop.
2001/02:128). Den 27 juni 2002 beslutade regeringen att tillkalla en
utredare med uppgift att utreda frågor om byggnadsdeklarationer,
byggnadsregister och byggfelsförsäkringar (dir. 2002:93). Vidare
beslutade regeringen den 6 november 2003 att tillkalla en utredare
med uppdrag att lämna förslag till hur EU-direktivet 2002/91/EG
om byggnaders energiprestanda skall genomföras i Sverige. Förslagen har remissbehandlats. Momentet slutbehandlades i samband
med att regeringen beslutade propositionen Nationellt program för
energieffektivisering
och
energismart
byggande
(prop.
2005/06:145). Den 21 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar som
riksdagen antagit (SFS 2006:985–987).

Riksmötet 1997/98
Riksdagens skrivelse
2.

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) och 2005/06:75
(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 bygglagstiftningen 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 bereds
för närvarande inom Regeringskansliet.
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Riksmötet 2000/01

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Miljödepartementet

3.

nr 270
Miljölagstiftningen
Mot. 2000/01:MJ714 m.fl., bet. 2000/01:MJU16
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. M 13), 2002/03:75 (p. M
7), 2003/04:75 (p. M 3), 2004/05:75 (p. M 4) och 2005/06:75 (p. M
4)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 30 om översyn av miljöklassningen av vissa bränslen*:
Naturvårdsverket, och senare Vägverket, har haft i uppdrag att göra
en översyn av miljöklassystemet för bränslen med syfte att eliminera tekniska hinder för alternativa och förnybara bränslen med positiv miljöeffekt. Regeringen lade i mars 2006 fram förslag om miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m. (prop. 2005/06:181)
som bl.a. innebär ändringar i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen samt i lagen (1994:1776) om skatt
på energi. Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2006:925 och SFS 927).

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
4.

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) och 2005/06:75 (p. M 5)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om översyn av PBL m.m.*: Regeringen beslutade den
27 juni 2002 att tillkalla en kommitté med uppdrag att se över planoch bygglagstiftningen 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
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
5.

nr 13
Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp
Prop. 2002/03:117, bet. 2003/04:MJU4
Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. M 13), 2004/05:75
(p. M 12) och 2005/06:75 (p. M 9)
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 22 om försäljning av statens aktie i Sydkraft SAKAB AB: Den
16 mars 2006 uppdrog regeringen åt statsrådet Sommestad att själv
eller genom ombud föra förhandlingar om försäljningen av statens
ägarandel i SAKAB AB. Samma dag godkände regeringen avtal varigenom staten överlåter sin återstående aktie i SAKAB AB till
SAKAB Sellbergs AB.
6.

Skr. 2006/07:75
Miljödepartementet

nr 150
Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
Prop. 2003/04:31,bet. 2003/04:MJU11
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. M 14) och 2005/06:75
(p. M 10)
Skrivelsen är inte 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. Sedan år 2004 pågår skriftväxling med kommissionen angående kompletteringar till nuvarande fördelningsplan. Ärendet bereds vidare.

7.

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) och 2005/06:75
(p. M 11)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Riksdagen antog den 1 april 2004 regeringens proposition “En hållbar svensk politik i fråga om valar” (prop. 2003/04:124).
Uppdrag har getts till berörda myndigheter med anledning av
skrivelsen. Ytterligare uppdrag kommer att ges. Regeringen avser
därefter att lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
8.

nr 170
Sjö- och kustövervakningsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden 2004/05, bet. 2004/05:FöU6
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 14)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om vrak och ägarlösa båtar*: Ärendet bereds i Regeringskansliet.
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9.

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)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Miljödepartementet

Mom. 1 om nationellt stöd och ersättningar vid naturkatastrofer*:
Ärendet hör samman med den s.k. Sårbarhetsutredningen. Slutlig
ställning till ärendet tas i samband med utredningens slutbetänkande hösten 2007.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
10. 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)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Reservationerna behandlas f.n. av Miljömålsrådet inom Naturvårdsverket. Flera av synpunkterna i reservationerna har dessutom föranlett särskilda myndighetsuppdrag. Regeringen avser att återkomma
med förslag till riksdagen senast i samband med nästa fördjupade
prövning av miljökvalitetsmålen.
11. nr 189
Naturvård
Motioner från allmänna motionstiden 2005/06, bet. 2005/06:MJU19
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om stranderosion i Stockholms skärgård*: Genom regeringsbeslut den 27 april 2006 fattades beslut om att inrätta en samordningsgrupp av myndighetschefer för havsmiljöfrågor för att stärka samordningen och genomförandet av den nationella havsmiljöstrategin mellan de 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 Naturvårdsverket och Sjöfartsverket utarbeta en handlingsplan för hur delmålet miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård skall uppnås. Redovisningen lämnades den
31 januari 2007.
12. nr 212
Kärnsäkerhet och strålskydd
Prop. 2005/06:76, bet. 2005/06:MJU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2006:339–342).
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13. nr 213
Allmänna vattentjänster
Prop. 2005/06:78, bet. 2005/06:BoU8
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Miljödepartementet

Den 18 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2006:412–417).
14. nr 237
Naturresursfrågor och vattenrätt
Motioner från allmänna motionstiden 2005/06, bet. 2005/06:BoU11
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om åtgärder till förmån för fiske*: Ärendet bereds.
15. nr 287
Finansiering av kärnavfallets slutförvaring
Prop. 2005/06:183, bet. 2005/06:MJU24
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2006:647–653).
16. nr 343
Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan
Prop. 2005/06:184, bet. 2005/06:MJU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2006:643 och 644).
17. nr 344
Miljöansvaret i Antarktis
Prop. 2005/06:179, bet. 2005/06:MJU22
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit
(SFS 2006:924).
18. nr 345
Miljöklassning av alternativa motorbränslen m.m.
Prop. 2005/06:181, bet. 2005/06:MJU28
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2006:925 och 927).
19. nr 365
Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande
Prop. 2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 21 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2006:985–987).
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20. nr 387
Miljöbalkens sanktionssystem
Prop. 2005/06:182, bet. 2005/06:MJU25
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Miljödepartementet

Den 29 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 2006:1012–1014).
21. nr 388
Strategiska utmaningar – En vidareutveckling av svensk strategi för
hållbar utveckling
Skrivelse 2005/06:126, bet. 2005/06:MJU31
Skrivelsen är slutbehandlad.
Riksdagens beslut innebär att riksdagen har lagt regeringens skrivelse till handlingarna. Den 3 oktober 2006 lade regeringen skrivelsen till handlingarna.
22. nr 389
Nationell klimatpolitik i global samverkan
Prop. 2005/06:172, bet. 2005/06:MJU14
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 vid kontrollstationen 2008.
23. nr 392
Kommunernas roll i avfallshanteringen
Prop.
2005/06:176
samt
skrivelse
2005/06:MJU29
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

2005/06:211,

bet.

Mom. 2 om samlad bedömning av avfallsmarknaden*: Enligt betänkandet bör riksdagen samlat ta ställning till kommunernas roll på
avfallsmarknaden innan en avreglering genomförs vad gäller kommunernas möjlighet till ensamrätt för hantering av farligt avfall. Enligt 15 kap. 10 § miljöbalken får regeringen meddela föreskrifter
om att avfall skall transporteras bort genom kommunens försorg.
Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela sådana föreskrifter. Med en bestämmelse i 15 § avfallsförordningen
(2001:1063) har regeringen tidigare med stöd av det bemyndigandet
överlåtit åt kommunerna att meddela föreskrifter om att farligt avfall skall transporteras bort genom kommunens försorg. Den 9 november 2006 beslutade regeringen att upphäva 15 § avfallsförordningen.
Mom. 3 om prioritering av materialåtervinning framför avfallsförbränning*: Det uppdrag som regeringen har lämnat till Naturvårdsverket (se mom. 5) om att se över förutsättningarna för ett materialbaserat insamlingssystem har bl.a. som syfte att öka materialåtervinningen.
Mom. 4 om förbättrade kunskaper om avfallsförbränningens effekter*: Naturvårdsverket har under 2005 lämnat en redovisning av
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ett uppdrag om kriterier för avfall som förbränns. Uppdraget har varit på remiss. Ärendet bereds vidare inom Regeringskansliet.
Mom. 5 om producentansvarets inriktning*: Regeringen har gett
Naturvårdsverket i uppdrag att se över förutsättningarna att ändra
dagens förpackningsbaserade producentansvar till ett producentansvar som är baserat på materialströmmar. Uppdraget skall redovisas
senast den 1 oktober 2007.
Mom. 6 om återvinningsbehållare i flerbostadshus*: PBL-kommittén presenterade i sin utredning i september 2005 ett förslag gällande källsortering. Förslaget innebär att möjligheterna att ordna
hanteringen av avfall skall beaktas vid beslut om lokalisering och
utformning av bebyggelse. Syftet är att förtydliga i PBL att även
avfallshanteringsfrågor skall ingå i planeringen vid nybyggnation
eller när det byggs om. Regeringen planerar att ta hand om förslagen i utredningen i en kommande proposition.
Den 20 december 2005 uppdrog regeringen åt Naturvårdsverket
att se över förordningarna om producentansvar för förpackningar
respektive returpapper. I rapporten Framtida producentansvar för
förpackningar och tidningar föreslår Naturvårdsverket att fastighetsnära insamling fortsatt skall ske på marknadsmässiga villkor mellan
fastighetsägare och entreprenörer. Verket menar att de inte har underlag att föreskriva om krav på fastighetsnära insamling. Rapporten remissbehandlas t.o.m. mars 2007.

Skr. 2006/07:75
Miljödepartementet

Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
24. nr 32
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2007
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FöU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om utgifterna m.m. inom utgiftsområde 6 för budgetåret
2007:
a) Den 21 december 2006 har regeringen utfärdat regleringsbrev
till Statens strålskyddsinstitut (34:1 Statens strålskyddsinstitut), till
Statens kärnkraftinspektion (34:2 Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, 34:3 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning) samt till Elsäkerhetsverket (38:1 Elsäkerhetsverket).
k) Den 21 december 2006 har regeringen utfärdat regleringsbrev
till Elsäkerhetsverket.
Mom. 6 om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:1 Statens
strålskyddsinstitut: Den 21 december 2006 har regeringen utfärdat
regleringsbrev till Statens strålskyddsinstitut.
Mom. 7 om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:3 Statens
kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning: Den 21 december
2006 har regeringen utfärdat regleringsbrev till Statens kärnkraftinspektion.
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25. nr 40
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Miljödepartementet

Mom. 1 om anslagen för 2007 inom utgiftsområde 17: Den 21 december 2006 har regeringen utfärdat regleringsbrev till Naturvårdsverket (30:4 Stöd till friluftsorganisationer).
26. nr 65
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:MJU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
1) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:2 Miljöövervakning,
2) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:3 Åtgärder för
biologisk mångfald,
3) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:4 Sanering och
återställning av förorenade områden samt
4) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 34:5 Miljöforskning:
Den 21 december 2006 har regeringen utfärdat regleringsbrev till
Naturvårdsverket.
5) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 26:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning:
Den 21 december 2006 har regeringen utfärdat regleringsbrev till
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.
6) om anslag under utgiftsområdet:
Den 21 december 2006 har regeringen utfärdat regleringsbrev till;
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Naturvårdsverket (34:1 Naturvårdsverket, 34:2 Miljöövervakning,
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald, 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden, 34:5 Miljöforskning, 34:10 Stöd till
klimatinvesteringar), Kemikalieinspektionen (34:6 Kemikalieinspektionen), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(34:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut), Kammarkollegiet (34:8 Stockholms internationella miljöinstitut) samt Regeringskansliet (34:7 Internationellt miljösamarbete).
27. nr 74
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:CU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om räntebidragssystemet: Den 21 december 2006 tog regeringen beslut om ändring av förordningen (1992:986) om statlig
bostadsbyggnadssubvention. Den nya förordningen SFS 2006:1586
träder i kraft den 23 januari 2007.
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Mom. 4 om kreditgarantiverksamheten: Den 21 december 2006
har regeringen utfärdat regleringsbrev till Statens bostadskreditnämnd.
Mom. 5 om bemyndigande i fråga om ramanslaget 31:11 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag: Den 21 december 2006
har regeringen utfärdat regleringsbrev till Statens bostadskreditnämnd.
Mom. 7 om anslagsfördelning inom utgiftsområde 18: Den
21 december 2006 har regeringen utfärdat regleringsbrev till; Boverket (31:1 Boverket, 31:2 Räntebidrag m.m., 31:6 Bidrag till åtgärder för radon i bostäder, 31:10 Byggkostnadsforum m.m.), Statens bostadskreditnämnd (31:3 Statens bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader, 31:4 Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet, 31:11 Omstrukturering av kommunala bostäder), Kammarkollegiet (31:5 Fonden för fukt- och mögelskador), Statens geotekniska institut (31:7 Statens geotekniska institut), Lantmäteriverket (31:8 Lantmäteriverket), Statens va-nämnd (31:9 Statens
va-nämnd) samt Regeringskansliet (31:12 Ungdomsbostadssamordnare, 31:13 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad).

Skr. 2006/07:75
Miljödepartementet
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Näringsdepartementet

Skr. 2006/07:75

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) och 2005/06:75 (p. N 1)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 20 om återinförande av det statliga fritidsbåtsregistret*: Regeringen har den 30 januari 2003 uppdragit åt Sjöfartsverket att utreda 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 remisstiden gick ut den 28 mars 2004. Frågan om återinförande av det
statliga fritidsbåtsregistret utreds vidare inom Regeringskansliet.
Utredningen skall vara klar den 1 mars 2007. Regeringens ställningstagande kan redovisas till riksdagen tidigast hösten 2007.

Riksmötet 1997/98
Riksdagens skrivelse
2.

nr 10
Mer tillgänglig kollektivtrafik
Prop.1996/97:115, bet. 1997/98:TU3
Tidigare redovisad, se skr. 1997/98:75 (p. K 30), 1998/99:75 (p. N
17) 1999/2000:75 (p. N 11), 2000/01:75 (p. N 7), 2001/02:75 (p. N
5), 2002/03:75 (p. N 4), 2003/04:75 (p. N 4), 2004/05:75 (p. N 2)
och 2005/06:75 (p. N 2)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 16 om utvärdering: Den 22 augusti 2002 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en särskild utredare (N 2002:108) med uppgift att, med utgångspunkt från Vägverkets redovisning av färdtjänstens utveckling och tillstånd under
perioden januari 1998 – september 2000, överväga behovet av ändringar i regelverket om färdtjänst, överväga om det är lämpligt att
undanta samordningen av beställning av sjuk- och färdtjänstresor i
en beställningscentral från upphandlingskravet i lagen om offentlig
upphandling och i så fall hur ett sådant undantag bör författningsregleras samt lämna förslag till hur behandlingen av personuppgifter i
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kommunernas och trafikhuvudmännens register över färdtjänstberättigade bör författningsregleras (dir. 2002:108). Utredaren har den
29 januari 2003 lämnat förslag avseende reglering av behandlingen
av personuppgifter. Utredaren har den 31 oktober 2003 redovisat
övriga delar av uppdraget i betänkandet ”Färdtjänsten och riksfärdtjänsten” (SOU 2003:87). Utredningen behandlades inom ramen för
propositionen Moderna Transporter (prop. 2005/06:160 bet.
2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308).
3.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

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) och 2005/06:75
(p. N 3)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 10 om medicinska krav*: Ärendet bereds. Den 11 september
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
uppdraget 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 ”Åtgärder 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. Remissvaren bereds inom Regeringskansliet. Regeringens ställningstagande kan redovisas till riksdagen tidigast hösten
2007.

4.

nr 266
Transportpolitik för en hållbar utveckling
Prop. 1997/98:56, bet. 1997/98:TU10
Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. N 37), 1999/2000:75
(p. N 18), 2000/01:75 (p. N 13), 2001/02:75 (p. N 11), 2002/03:75
(p. N 8), 2003/04:75 (p. N 6), 2004/05:75 (p. N 4) och 2005/06:75
(p. N 4)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 36 om energi- och koldioxidskatt*: Den 19 april 2001 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet att tillkalla
en särskild utredare (Fi 2001:08) med uppgift att se över vägtrafikbeskattningens utformning (dir. 2001:12). Den 28 februari 2002 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen (dir.
2002:26). Vägtrafikskatteutredningen presenterade sitt slutbetänkande ”Skatt på väg” (SOU 2004:63) i maj 2004. Regeringen har i
proposition Ny vägtrafikskattelag (prop. 2005/06:65, bet.
2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167) bl.a. föreslagit att fordonsskat-
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ten för personbilar läggs om till att vara baserad på bilarnas koldioxidutsläpp. I budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, Finansplanen, s. 157) behandlade regeringen frågan om energi- och
koldioxidskatt för alternativa drivmedel.
Mom. 72 om principerna för vägtrafikens kostnadsansvar: I propositionen Moderna transporter (prop. 2005/06:160 s. 42, 141–143,
bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308) behandlade regeringen frågan
om principerna för vägtrafikens kostnadsansvar.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Riksmötet 1998/99
Riksdagens skrivelse
5.

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) och 2005/06:75
(p. N 5)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 18 om förvärv av skogsfastigheter m.m.*: Den 3 juni 1999
bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att utvärdera vissa bestämmelser i jordförvärvslagen och fastighetsbildningslagen (dir.
1999:40). Utredaren redovisade sitt uppdrag i ett betänkande i april
2001 (SOU 2001:38). Betänkandet har remissbehandlats. Den
16 december 2004 beslutade regeringen propositionerna Ändringar
i jordförvärvslagen (1979:230) (prop. 2004/05:53) och Ändringar i
skogsvårdslagen (prop. 2004/05:58). Dessa behandlar betänkandets
synpunkter och förslag såvitt avser jordförvärvslagen och skogsvårdslagen. Ärendet bereds vidare inom RK (Justitiedepartementet).
Avsikten är att frågan om fastighetsbildningslagens betydelse från
skogsvårdssynpunkt skall övervägas inom ramen för en planerad utvärdering av de ändringar i fastighetsbildningslagen som gjordes år
1991 respektive 1993 av innebörd att det kan bildas större bostadsfastigheter och mindre jordbruks- och skogsbruksfastigheter.

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
6.

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) och 2005/06:75 (p. N 8)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

128

Mom. 6 om inrättande av trafikofferjourer*: Trafikofferjouren har
funnits sedan 1995 och drevs i regi av Riksförbundet för trafik och
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 diskussionen har det framkommit att det inte går att koppla samman trafikofferjouren med Nationella hjälplinjen. Vidare har trafikofferjouren
lagts ned. Regeringen avser att under mandatperioden till riksdagen
lämna en skrivelse om trafiksäkerhet. Frågan om inrättande av trafikofferjourer kommer att ingå.
Mom. 48 om ansvaret för lastsäkring*: Regeringen har den
14 februari 2002 uppdragit åt Vägverket att utreda hur det straffrättsliga ansvaret för brott mot bestämmelser om lastsäkring på väg
bör vara utformat. Vägverket redovisade uppdraget i en rapport den
6 april 2003. Rapporten har remissbehandlats. Regeringens ställningstagande presenteras under 2007.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 6 och mom. 48.
7.

Skr. 2006/07:75
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) och 2005/06:75 (p. N 9)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 9 om effektivt påföljdssystem*: Utredningen En effektivare
bötesverkställighet vid trafikbrott m.m. (N2001:6) överlämnade i
augusti 2002 betänkandet Verkställighet av vissa trafikböter/trafikavgifter för utländska trafikanter (SOU 2002:72). Med utgångspunkt i utredningens förslag föreslog regeringen i prop.
2003/04:160 ändringar i lagen (1972:435) om överlastavgift och i
lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet.
2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63). Den 2 december 2004 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1082–1083). Ett europeiskt rambeslut som innehåller bestämmelser om verkställighet av
bötesstraff antogs den 24 mars 2005 och skall vara genomfört i
medlemsstaternas lagstiftning senast den 22 mars 2007. Ett lagstiftningsarbete pågår just nu inom Regeringskansliet (Justitiedepartementet). En proposition om genomförande av rambeslutet planeras
till september 2007 (Justitiedepartementet).
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Riksmötet 2000/01

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Näringsdepartementet

8.

nr 172
Vissa elmarknadsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2000/01:NU8
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. N 33), 2002/03:75 (p. N
22), 2003/04:75 (p. N 17), 2004/05:75 (p. M 3) och 2005/06:75
(p. M 3)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om byte av elleverantör*: I propositionen Åtgärder för att
stärka kundernas ställning på elmarknaden, m.m. (prop.
2005/06:158) behandlade regeringen frågan om byte av elleverantör
(avsnitt 5). Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen
antagit (SFS 646 och 926).

9.

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) och 2005/06:75
(p. N 12)
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 skall öka och åtgärder som
syftar till att förbättra barns säkerhet skall prioriteras”. När det gäller återrapportering om trafikskador skall barn särskilt redovisas.
Vägverket arbetar nu på olika sätt för att integrera barnperspektivet
i sitt arbete. Detta görs t.ex. genom att Vägverket skall få sin egen
organisation 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 berörda aktörer bl.a. för säkrare skolvägar, hänsyn till barn vid
hastighetsgränsbeslut och att stödja skolorna i trafikundervisningen.
Regeringen 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
lämnas. Den 15 januari 2004 överlämnade Delegationen för barnsäkerhet 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 hastighetsbegränsning vid fordon som stannat för passagerares
på- eller avstigning som innebär försöksverksamhet med max
30 km/tim vid passering av buss på busshållplats. Vidare har regeringen den 20 december 2005 i regleringsbrev för 2006 uppdragit åt
Vägverket att utreda möjligheten för AB Svensk Bilprovning att genomföra inspektioner av hur bilbarnstolar är monterade. Uppdraget
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redovisades i juni 2006. Regeringen avser att under mandatperioden
till riksdagen lämna en skrivelse om trafiksäkerhet. Frågan om ökad
säkerhet för barn i trafiken kommer att ingå.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

10. 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) och 2005/06:75 (p.
N 13)
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 regeringen samma dag att förbinda sig att rösta för att genomföra den för
förvärvet erforderliga nyemissionen i Telia AB. Den 9 december
2002 genomfördes sammanslagningen av Telia AB och Sonera Oy.
Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
11. 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) och 2005/06:75
(p. N 14)
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 förslag till överenskommelser om statlig delfinansiering i de aktuella
projekten. Förslag till överenskommelser och preliminära avtal mellan företagen och staten skulle rapporteras till regeringen när de föreligger. Regeringen beslutade i oktober 2001 om förlängd tid för
uppdraget. Riksgäldskontoret har i skrivelser till regeringen i februari 2002 överlämnat förslag till överenskommelse med Saab AB,
med förbehåll för innehållet i det slutliga avtal som avses 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 meddelat 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 avse-
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ende flygmotorn 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 ställningstagande. Regeringen beslöt den 28 april 2005 uppdra åt Riksgäldskontoret att ingå avtal med Volvo Aero i huvudsaklig överensstämmelse medinnehållet 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 ytterligare aktuella flygindustriprojekt har fortsatt under
2006. Ärendet bereds vidare.
Mom. 6 om Patent- och registreringsverket*: Den särskilde utredaren lämnade i januari 2005 promemorian Kungörande i PoIT (Ds
2005:2). I denna föreslogs att Post- och Inrikes Tidningar (PoIT)
fr.o.m. den 1 januari 2007 skulle publiceras elektroniskt på Bolagsverkets webbplats. Vidare föreslogs att Svenska Akademien skulle
upplåta rätten att ge ut PoIT till Bolagsverket från år 2007 mot en
årlig avgift om 12 miljoner kronor, den årliga avgiften motsvarade
Svenska Akademiens kostnad för utgivandet av dess ordbok. Avtalet
kan frånträdas tidigast år 2017. Riksdagen har bemyndigat regeringen att godkänna avtalet vilket skedde den 6 juli 2006. Riksdagen har
antagit regeringens proposition avseende förslag om avgift för annonsering i PoIT. Den 16 november 2006 beslutade regeringen
förordning om Post- och Inrikes Tidningar (SFS 1226).
Följande moment återstår att behandla: Mom. 4.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

12. 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) och 2005/06:75
(p. N 16)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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 år 2004,
2005, 2006 och 2007. Ärendet bereds vidare.
13. nr 180
Vissa energimarknadsfrågor
Prop. 2001/02:56, bet. 2001/02:NU9
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. N 40), 2003/04:75 (p. N
30), 2004/05:75 (p. M 7) och 2005/06:75 (p. M 7)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 9 om leverantörsbyte*: I propositionen Åtgärder för att stärka kundernas ställning på elmarknaden, m.m. (prop. 2005/06:158)
behandlade regeringen frågan om byte av elleverantör (avsnitt 5).
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Den 8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 646 och 926).
14. nr 317
Energipolitik
Prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. N 57), 2003/04:75 (p. N
33), 2004/05:75 (p. M 8) och 2005/06:75 (p. M 8)
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Mom. 18 om information, utbildning, provning m.m.: I propositionen Nationellt program för energieffektivisering och energismart
byggande (prop. 2005/06:145) behandlade regeringen frågan om
genomförande av EG-direktivet om byggnaders energiprestanda
(avsnitten 7–28) och föreslog en lag om energideklarationer för
byggnader och lag om ändring i plan- och bygglagen. Den 21 juni
2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
985–987).
15. 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) och 2005/06:75 (p. N 18)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om kriminalisering av kartellsamarbete*: I november 2003
beslutade 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 december 2004 (SOU 2004:131). Utredningen har bl.a. gjort
en fördjupad lagteknisk analys och tagit fram en konkret lagstiftningsmodell. 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).
Uppdraget, som redovisades i november 2006 i betänkandet SOU
2006:99, har remitterats. Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
16. nr 74
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2002/03:1, utg.omr. 24, bet. 2002/03:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. N 65), 2003/04:75 (p. N
38), 2004/05:75 (p. N 25) och 2005/06:75 (p. N 19)
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Mom. 5 om Patent- och registreringsverket*: Den särskilda utredaren lämnade i januari 2005 promemorian Kungörande i PoIT (Ds
2005:2). I denna föreslogs att Post- och Inrikes Tidningar (PoIT)
fr.o.m. den 1 januari 2007 skulle publiceras elektroniskt på Bolagsverkets webbplats. Vidare föreslogs att Svenska Akademien skulle
upplåta rätten att ge ut PoIT till Bolagsverket från år 2007 mot en
årlig avgift om 12 miljoner kronor, den årliga avgiften motsvarade
Svenska Akademiens kostnad för utgivandet av dess ordbok. Avtalet
kan frånträdas tidigast år 2017. Riksdagen har bemyndigat regeringen att godkänna avtalet vilket skedde den 6 juli 2006. Riksdagen har
antagit regeringens proposition avseende förslag om avgift för annonsering i PoIT. Den 16 november 2006 beslutade regeringen
förordning om Post- och Inrikes Tidningar (SFS 1226).

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

17. 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) och 2005/06:75 (p. N 20)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om körkort för deltagare i försöksverksamheten m.m.*:
Frågan om körkort för deltagare i försöksverksamhet med alkolås
kommer att behandlas i samband med beredningen av Alkolåsutredningens förslag. Regeringens ställningstagande kan redovisas till
riksdagen tidigast hösten 2008.
Mom. 18 om EU-moped och terrängskoter*: Den 11 september
2003 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare (N
2003:08) med uppdrag att göra en översyn av regelverket om förarbevis för moped klass I och för terrängskoter, Förarbevisutredningen (dir. 2003:105). Den 4 mars 2004 beslutade regeringen tilläggsdirektiv 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). Betänkandet har remissbehandlats och ärendet bereds vidare.
Mom. 24 om kameraövervakning och ägaransvar vid hastighetsöverträdelse*: Den 19 maj 2004 beslutade regeringen att tillkalla
en särskild utredare (N 2004:14) med uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa någon form av ansvar för fordonsägaren när
hans eller hennes fordon används vid en överträdelse av bestämmelser om högsta tillåtna hastighet eller någon annan trafikregel, vars
efterlevnad kan övervakas genom automatiska system (dir.
2004:74). Utredaren redovisade sitt uppdrag i november 2005 i betänkandet ”Ägaransvar vid trafikbrott” (SOU 2005:86). Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen har föreslagit riksdagen att inte vidtaga några åtgärder för att införa ägaransvar vid trafikbrott
(prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, s. 32).
Följande moment återstår att behandla: Mom. 6 och mom. 18.
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18. 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) och 2005/06:75 (p. N 21)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Mom. 4 om kriminalisering av karteller*: I november 2003 beslutade 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 december 2004 (SOU 2004:131). Utredningen har bl.a. gjort en fördjupad
lagteknisk analys och tagit fram en konkret lagstiftningsmodell. 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). Uppdraget,
som redovisades i november 2006 i betänkandet SOU 2006:99, har
remitterats. Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
19. 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) och 2005/06:75 (p. N 22)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 12 om låneram för Botniabanan AB m.m. såvitt avser delmoment b): Ärendet bereds.
20. nr 161
Fordonsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:TU6
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 32) och 2005/06:75 (p.
N 23)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om regelverk för fordonsvikter*: Det nya direktivet
2006/126/EG om körkort (omarbetning) antogs slutligt den 20 december 2006. Enligt artikel 4.4 i direktivet ger körkort med behörighet B rätt att köra motorfordon med en tillåten totalvikt som inte
överstiger 3 500 kg och som är konstruerade för att ta högst 8 passagerare 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 fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 4 250 kg. Om totalvikten överstiger 3 500 kg skall medlemsstaterna i enlighet med
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bilaga V till direktivet kräva att kombinationen bara får köras efter
avslutad utbildning eller godkänt körprov eller både utbildning/
prov. Enligt bilagan skall 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 skall göras. I
uppdraget ingår också att analysera hur direktiv 2006/126/EG skall
genomföras i svensk rätt. Utredaren skall redovisa uppdraget senast
den 1 maj 2008. Den del av uppdraget som avser förändringar av
den högsta tillåtna totalvikten för att dra fordonskombinationer med
körkortsbehörighet B skall dock redovisas senast den 1 maj 2007.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

21. nr 162
Vissa näringspolitiska frågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:NU10
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 33) och 2005/06:75 (p.
N 24)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om vissa skogsindustriella frågor*: Regeringen tog fram
ett förslag till träskiveindustrin baserat på den då rådande konkurrensnackdelen och svenska koldioxidbeskattningen. Kommissionen
påtalade svårigheterna med ett sådant stöd. Råvarusituationen i Sverige och Europa har därefter förändrats, delvis efter stormen i Södra
Sverige 2005 men även av att klimatpolitiken i andra delar av Europa även där ökat råvarupriserna för träskiveindustrin. Årets stormfällningar kommer också att påverka denna råvarumarknad. Regeringen avser att följa den senaste utvecklingen för att överväga
kvarstående behov av stödåtgärder. Ärendet bereds vidare.
22. nr 182
Yrkestrafik
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:TU5
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 36) och 2005/06:75
(p. N 25)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om påföljdssystemet inom åkerinäringen*: Regeringen föreslog i prop. 2003/04:160 ändringar i bl.a. lagen (1972:435) om
överlastavgift. Dessa ändringar innebär att överlastavgifter som påförs utomnordiska fordonsägare kan verkställas vid vägkanten. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet.
2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63). Den 2 december 2004 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1082 – 1083). Ett europeiskt rambeslut som innehåller bestämmelser om verkställighet av
bötesstraff antogs den 24 mars 2005 och skall vara genomfört i
medlemsstaternas lagstiftning senast den 22 mars 2007. Ett lagstiftningsarbete pågår just nu inom Regeringskansliet (Justitiedepartementet). En proposition om genomförande av rambeslutet planeras
till september 2007 (Justitiedepartementet).
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23. nr 274
Tilläggsbudget 1 för 2004 (prop. 2003/04:100)
Prop. 2003/04:100 och prop. 2003/04:128, bet. 2003/04:FiU21
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 48) och 2005/06:75
(p. N 28)
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Mom. 32 om avveckling av VTI Utveckling AB: Den 27 april 2006
beslutade regeringen om avveckling av VTI Utveckling AB.
Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
24. 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) och 2005/06:75
(p. N 31)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om ekonomiska förpliktelser för Botniabanan: Ärendet bereds.
Mom. 16 om anslag m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer såvitt avser delmoment e): Ärendet bereds.
Följande moment återstår att slutbehandla: mom. 4 och 16 e).
25. 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) och 2005/06:75 (p.
N 32)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 5 om statens aktier i OMHEX AB såvitt avser delmoment
a)– c): Ärendet bereds.
26. nr 178
Sjösäkerhet m.m.
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:TU7
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 36)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende
fritidsbåtar*: I proposition 2005/06:160 Moderna transporter behandlade regeringen frågan om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar. Frågan om kompetensbevis och
hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar utreds för närvarande
inom Regeringskansliet. Utredningen skall lämna sitt förslag den
1 mars 2007. Regeringens ställningstagande kan redovisas till riksdagen tidigast våren 2008.
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27. nr 213
Arlandabanan
Framst. 2004/05:RRS9, bet. 2004/05:TU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 39)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Om Arlandabanan*: Ärendet bereds vidare.
28. nr 244
Luftfart
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:TU10
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 42)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om stickprovskontroll av kabinpersonal*: Frågan avses
behandlas i samband med ett förslag till ny luftfartslagstiftning Regeringens förslag beräknas kunna presenteras för riksdagen våren
2008.
29. 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)
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 budgetpropositionen för år 2007 sin avsikt att, som ett led i detta arbete, tillsätta
en särskild utredare. Regeringen avser därutöver att under 2007
lämna en proposition till riksdagen rörande konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden. Ärendet bereds vidare.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
30. 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)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
såvitt avser delmoment d): Ärendet bereds.
Såvitt avser delmoment f): Ärendet bereds.
Mom. 8 om Handelsflottans kultur- och fritidsråd såvitt avser
delmoment b): Den 23 februari 2006 bemyndigande regeringen
statsrådet Messing att tillkalla en särskild utredare (N 2006:3) med
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uppdrag att förbereda avveckling av Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) så att myndigheten kan läggas ner den 31 december
2006 (dir. 2006:24). Den 1 juni 2006 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till Utredningen om Avveckling av Handelsflottans kulturoch fritidsråd (N 2006:3) (dir. 2006:57). Den 2 november 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket (SFS 1179). Den 1 januari 2007 införlivades HKF i Sjöfartsverket.
Mom. 10 om Luftfartsverket såvitt avser delmoment b): Den
15 december 2005 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Ärendet bereds vidare.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 4 d), mom. 4 f) och
mom. 10 b).

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

31. 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 redovsiad, se skr. 2005/06:75 (p. N 58)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 15 om verksamhetsinriktning för Teracom AB: Vid bolagsstämma i Teracom AB våren 2006 beslutade stämman om ny
verksamhetsinriktning i enlighet med riksdagens beslut.
Mom. 16 om förändrad utdelningsdestination för Teracom AB:
Utdelning från Teracom AB tillförs i dag statsbudgetens inkomsttitel 2411 Inkomster av statens aktier.
Mom. 17 om Teracoms uppgifter i kris: Ärendet bereds. Statens
uppdrag till Teracom 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.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 17.
32. nr 121
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2005/06:1, utg.omr. 24, bet. 2005/06:NU1
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 61)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 5 om förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda bolag: Den
15 december 2005 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget 38:20 Kapitalinsatser i statliga bolag
inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Under budgetåret 2006 vidtog
regeringen ingen åtgärd för en förbättrad kapitalstruktur, anslaget
belastades således inte.
33. nr 128
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop.
2005/06:1)
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Prop. 2005/06:1, utg.omr. 2, bet. 2005/06:FiU2
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 63)
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Mom. 16 om SBAB:s uppdrag m.m.: Vid bolagsstämma i SBAB våren 2006 fattade stämman beslut i enlighet med riksdagens beslut.
34. 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)
Tidigare felaktigt anmäld som slutbehandlad.
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 biomassa 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
kommer att redovisa resultatet av sitt arbete den 30 april 2007.
Ärendet bereds vidare.
35. nr 141
Post- och kassaservice
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om prisreglering: Den 18 maj 2006 beslutade regeringen
att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
36. nr 142
Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället
Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om mål såvitt avser delmoment a): Den 18 maj 2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006
avseende Post- och telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment b): Den 18 maj 2006 beslutade regeringen
om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Postoch telestyrelsen m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. I
budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1 utg.omr. 22 s. 107–
110) görs en redovisning av insatser inom politikområdet under de
olika delmål som beslutats av riksdagen 2006.
Mom. 21 om lag om nationella toppdomäner för Sverige på Internet, mom. 22 om kungörelsen (1915:288) angående förbud att
utan särskilt tillstånd framdraga en enskild telegraf-, telefon- eller
annan svagströmsledning över riksgränsen, mom. 23 om ändringar
i jordabalken, mom. 24 om ändringar i fastighetsbildningslagen
(1970:988), mom. 25 om ändringar i ledningsrättslagen
(1973:1144) och mom. 26 om ändringar i lagen (2003:389) om
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elektronisk kommunikation: Den 2 februari 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 24, 26–27 och 41–43).
37. nr 143
Haveriutredningen vid mindre allvarliga luftfartsolyckor
Prop. 2005/06:12, bet. 2005/06:TU7
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Om lagförslaget: Den 26 januari 2006 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 20).
38. nr 216
Redogörelse för regelförbättringsarbetet
Skr. 2005/06:49, bet. 2005/06:NU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om regelförbättring: Den 15 februari 2007 beslutade regeringen att
lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
39. nr 217
Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.
Prop. 2005/06:83, bet. 2005/06:NU15
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och
mom. 2 om ändringar i lagen om vissa rörledningar: Den 11 maj
2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 329 och
330).
40. nr 221
Ändringar i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Prop. 2005/06:108, bet. 2005/06:TU9
Skrivelsen är slutbehandlad
Om vägtrafikregister: Den 4 maj 2006 utfärdade regeringen den lag
riksdagen antagit (SFS 303).
41. nr 222
Trafiksäkerhet
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU13
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om alkohol i trafiken*: I regleringsbrev till Vägverket för
2006 har regeringen angett att Vägverket skall 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 och frågan bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Mom. 7 om synskadade i trafiken*: Regeringen avser att under
mandatperioden till riksdagen lämna en skrivelse om trafiksäkerhet.
Frågan om säkerhet och tillgänglighet för synskadade kommer att
ingå.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2 och mom. 7.
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42. nr 223
Sjöfartsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU12
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Mom. 14 om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet*: Ärendet bereds.
43. nr 256
Säkerhet i vägtunnlar
Prop. 2005/06:168, bet. 2005/06:TU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om säkerhet i vägtunnlar såvitt avser delmoment a)–c): Den 24 maj
2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
418–420).
44. nr 259
Åtgärder mot svarttaxi m.m.
Prop. 2005/06:109, bet. 2005/06:TU14
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om regeringens lagförslag: Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 512).
Mom. 5 om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen*: Under
2006 utarbetades inom Regeringskansliet ett lagförslag om redovisningscentraler m.m. Förslaget har remissbehandlats. Remissvaren
bereds inom Regeringskansliet. Regeringens ställningstagande kan
redovisas till Riksdagen tidigast hösten 2007.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 5.
45. nr 308
Moderna transporter
Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om transportpolitikens mål: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket, Banverket och Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sjöfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Rikstrafiken, Järnvägsstyrelsen och Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. De reviderade transportpolitiska delmålen är införda i regleringsbreven.
Mom. 2 om transportpolitikens principer och styrmedel: I propositionen lanserades en ny princip genom att trafikens samhällsekonomiska kostnader skall vara en utgångspunkt när transportpolitiska
styrmedel utformas. Ärendet bereds vidare.
Mom. 34 om persontrafik på järnväg såvitt avser p. 1: Rikstrafiken har rapporterat hur ett försök på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland kan utformas och vilka villkor som skall gälla för en
sådan verksamhet under en försöksperiod på 10 år. Ärendet bereds
inom Regeringskansliet. Ett förslag till riksdagen kan lämnas tidigast våren 2007;
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såvitt avser p. 2: Marknadssegmenten för chartertrafik och
nattågstrafik öppnas under 2007 för konkurrens mellan järnvägsföretag, som driver trafik på kommersiella och konkurrensneutrala
grunder. Järnvägsförordningen ändras. En förordningsändring planeras till våren 2007. Ärendet bereds vidare.
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. Förslag skall
redovisas senast den 31 maj 2007. Frågan avses behandlas i samband med ett förslag till ny luftfartslagstiftning. Regeringens förslag
beräknas kunna presenteras för riksdagen våren 2008.
Mom. 42 om förarbevis för vissa fritidsbåtar: Frågan om kompetensbevis och hastighetsbegränsning för fritidsbåtar utreds för närvarande inom Regeringskansliet. Utredningen skall lämna sitt förslag den 1 mars 2007. Regeringens ställningstagande kan redovisas
till riksdagen tidigast hösten 2007.
Mom. 48 om färdtjänst och riksfärdtjänst såvitt avser p. 1 och 2
samt mom. 49 om lag om information till passagerare m.m.: Den
7 september 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit
(SFS 1114– 116).
Följande moment återstår att behandla: Mom. 2, mom. 34 p. 1
och p. 2, mom. 35 och mom. 42.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

46. nr 331
Ändring i lagen om elektronisk kommunikation
Prop. 2005/06:191, bet. 2005/06:TU16
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om regeringens lagförslag: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 586).
47. nr 346
Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden
Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om byte av elleverantör i övrigt, mom. 4 om balansansvar
m.m.* såvitt avser delmoment a), mom. 5 om förslaget i övrigt rörande ellagen och mom. 13 om ändringar i naturgaslagen: Den
8 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
646 och 926).
Mom. 4 om balansansvar m.m.* såvitt avser delmoment c):
Ärendet bereds. Regeringen avser att under våren 2007 förelägga
riksdagen förslag i frågan.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 4 c).
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48. nr 347
Forskning och ny teknik för framtidens energisystem
Prop. 2005/06:127, bet. 2005/06:NU19
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Mom. 3 om verksamhetens inriktning och mål och mom. 7 om
energipolitiska insatser på klimatområdet: Den 21 december 2006
utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade ytterligare riktlinjer för Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem.
49. nr 361
Förnybar el med gröna certifikat
Prop. 2005/06:154, bet. 2005/06:NU17
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om begränsningar i rätten att tilldelas elcertifikat, mom. 3
om elcertifikat för småskalig vattenkraft såvitt avser delmoment a)
och b), mom. 6 om kvotpliktens omfattning m.m., mom. 7 om flyttning av ansvaret för kvotplikten, mom. 8 om undantag från kvotplikten för elintensiva företag* såvitt avser delmoment a) och mom.
9 om övriga ändringar i lagen om elcertifikat: Den 21 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1015 och 1016).
Mom. 8 om undantag från kvotplikten för elintensiva företag* såvitt avser delmoment b): Ärendet bereds. Regeringen avser att uppdra åt Statens energimyndighet att under år 2007 utreda frågan.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 8 b).
50. nr 362
Miljövänlig el med vindkraft
Prop. 2005/06:143, bet. 2005/06:NU21
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om vindkraft såvitt avser delmoment a) om förslag till lag om ändring i lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt: Den 21 juni
2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1008);
såvitt avser delmoment b) om godkännande av vad regeringen föreslår om användning av medel för pilotprojekt: Den 21 december
2006 utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade ytterligare
riktlinjer för Verksamhetsområde Politik för ett uthålligt energisystem.
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
51. nr 2
Hamnskydd
Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om lagförslag såvitt avser p. 1–4: Den 23 november 2006
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1209, 1212,
1214–1215).
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52. nr 4
Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg
Prop. 2005/06:209, bet. 2006/07:TU2
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Om straffrättsliga regler mot förorening från fartyg: Den 30 november 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS
1318).
53. nr 20
Tilläggsbudget 2 för 2006
Prop. 2006/07:1 bet. 2006/07:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och
nya anslag: Den 7 december 2006 beslutade regeringen om ändring
av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens energimyndighet (35:2 Insatser för effektivare energianvändning) inom utgiftsområde 21 Energi.
54. nr 21
Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1)
Prop. 2006/07:1 Tilläggsbudget 2, bet. 2006/07:FiU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om bemyndigande för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader: Den 14 december 2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006
avseende Arbetsmarknadsverket och anslag inom utgiftsområde 13
Arbetsmarknad.
Mom. 10 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade
och nya anslag: Den 7 december 2006 beslutade regeringen om
ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende anslaget
37:5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den 14 december 2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende
anslagen 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder och 33:3 Transportbidrag inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. Den 21 december 2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för
budgetåret 2006 avseende Verket för näringslivsutveckling och Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
55. nr 35
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 22, bet. 2006/07:TU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om mål- och resultatfrågor för politikområde Transportpolitik: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2007 avseende Vägverket, Banverket, Luftfartsverket
och Statens institut för kommunikationsanalys inom utgiftsområde
22 Kommunikationer. Den 21 december 2006 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Järnvägsstyrelsen,
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Luftfartsstyrelsen, Rederinämnden, Rikstrafiken, Sjöfartsverket,
Statens järnvägar och Statens väg och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 2 om mål- och resultatfrågor för politikområde IT, elektronisk kommunikation och post: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 3 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer såvitt avser delmoment a) och b): Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment c) och d): Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Banverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment e): Ärendet bereds.
såvitt avser delmoment f): Ärendet bereds.
såvitt avser delmoment g): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Rikstrafiken
inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment h): Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer;
såvitt avser delmoment i): Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket,
Banverket, Statens institut för kommunikationsanalys, Post- och telestyrelsen samt anslagen 37:3 Ersättning till Posten AB (publ) för
grundläggande kassaservice och 37:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den
21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sjöfartsverket, Rederinämnden, Luftfartsstyrelsen, Rikstrafiken, Statens väg- och transportforskningsinstitut och
Järnvägsstyrelsen samt anslaget 36:13 Viss internationell verksamhet inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 4 om Statens Väg- och Baninvest: Ärendet bereds.
Mom. 5 om Arlandabanan Projekt AB: Ärendet bereds.
Mom. 6 om SVEDAB AB: Ärendet bereds.
Mom. 7 om Affärsverket Statens järnvägar såvitt avser delmoment a)–b): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 8 om Sjöfartsverket såvitt avser delmoment a)–c) och
mom. 9 om kostnader med anledning av M/S Estonias förlisning:
Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 10 om Luftfartsverket såvitt avser delmoment a)–c): Den
14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet
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Mom. 11 om Luftfartsstyrelsen: Den 21 december 2006 utfärdade
regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Luftfartsstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Mom. 12 om stöd till kommuner för anläggning av telenät: Den
14 december 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit
(SFS 1464).
Mom. 13 om bemyndigande för trängselskatt*: Den 14 december
2006 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Vägverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 3 e), mom. 3 f),
mom. 4, mom. 5 och mom. 6.

Skr. 2006/07:75
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56. nr 62
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om avveckling av Zenit Shipping AB: Ärendet bereds.
Mom. 2 om förvärv av aktier i Ireco Holding AB: KK-stiftelsens
aktier (aktiebrev) inkom till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 8 januari 2007 (dnr 2006/6012/SÄ). Samma dag överlämnade Näringsdepartementet aktiebreven till Regeringskansliets Förvaltningsavdelning för förvaltning.
Mom. 3 om låneram till SJ AB: Ärendet bereds.
Mom. 4 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 såvitt avser delmoment a): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment b): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment d): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Rymdstyrelsen inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment e): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget
38:22 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment i) första delssatsen: Den 21 december
2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Verket för innovationssystem, Verket för näringslivsutveckling,
Institutet för tillväxtpolitiska studier, Sveriges geologiska undersökning, Patentbesvärsrätten, Bolagsverket, Rymdstyrelsen, Konkurrensverket och Patent- och registreringsverket samt anslagen 38:4
Turistfrämjande, 38:10 Upprätthållande av nationell metrologi
m.m., 38:11 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m., 38:14
Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien, 38:17 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen, 38:18 Kostnader
för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
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m.m., 38:19 Kapitalinsatser i statliga bolag, 38:20 Avgifter till vissa
internationella organisationer och 38:22 Utvecklingsprogram för
ökad konkurrenskraft inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Vidare beslutade regeringen samma dag riktlinjer för budgetåret 2007 avseende VisitSweden AB, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
AB, AB Terminologicentrum TNC och Ingenjörsvetenskapsakademien inom utgiftsområde 24 Näringsliv;
såvitt avser delmoment i) andra delssatsen: Den 18 januari 2007
beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24
Näringsliv.
Mom. 5 om förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag:
Ärendet bereds.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 1, mom. 3 och
mom. 5.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

57. nr 64
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 19, bet. 2006/07:NU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om ändring i lagen om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1575).
Mom. 5 om anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional utveckling såvitt avser delmoment a): Den 11 januari 2007 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget 33:1
Allmänna regionalpolitiska åtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling;
såvitt avser delmoment b): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget 33:5
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000–2006 inom
utgiftsområde 19 Regional utveckling;
såvitt avser delmoment c): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget 33:6
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007 – 2013 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling;
såvitt avser delmoment d): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Verket för
näringslivsutveckling och Glesbygdsverket samt anslagen 33:2
Landsbygdslån, 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000–2006 och 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden
perioden 2007–2013 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.
Vidare beslutade regeringen samma dag om mål och villkor m.m.
för budgetåret 2007 för regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan inom utgiftsområde 19 Regional utveckling och utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den 11 januari 2007 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget 33:1 Allmänna regionalpolitiska åtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling.
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58. nr 68
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 23, bet. 2006/07:MJU2
Skrivelsen är slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet

Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar såvitt avser p. 1: Den 21 december
2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Skogsstyrelsen inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande näringar;
såvitt avser p. 14: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Skogsstyrelsen samt
anslaget 41:3 Internationellt skogssamarbete inom utgiftsområde 23
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar.
59. nr 78
Utgiftsområde 21 Energi
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:NU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 4 om Svenska kraftnäts investeringsplan och mom. 5 om
Svenska kraftnäts finansiella befogenheter: Den 21 december 2006
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi.
Mom. 6 om elcertifikat för småskalig vattenkraft: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1588
och 1589).
Mom. 7 om anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi såvitt avser delmoment a) om bemyndigande för anslaget 35:4 Stöd för
marknadsintroduktion av vindkraft, delmoment b) om bemyndigande för anslaget 35:5 Energiforskning och delmoment c) om bemyndigande för anslaget 35:6 Energipolitiskt motiverade internationella
klimatinsatser: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi;
såvitt avser delmoment d) om godkännande av planeringsstöd för
vindkraft, delmoment e) om bemyndigande i fråga om ramanslaget
35:9 Planeringsstöd för vindkraft m.m., delmoment f) om godkännande av stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler, delmoment g) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 35:10 Stöd för
energiinvesteringar i offentliga lokaler, delmoment h) om godkännande av stöd för konvertering från direktverkande elvärme, delmoment i) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 35:11 Stöd för
konvertering från direktverkande elvärme, delmoment j) om godkännande av stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler, delmoment k) om bemyndigande i fråga om ramanslaget 35:12
Stöd för installation av solvärme i kommersiella lokaler och delmoment l) om godkännande av stöd för installation av energieffektiva
fönster och biobränsleeldade uppvärmningssystem i småhus: Den
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21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Boverket;
såvitt avser delmoment m) om anslag under utgiftsområde 21
Energi: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev
för budgetåret 2007 avseende Statens energimyndighet (35:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader, 35:2 Insatser för effektivare energianvändning, 35:3 Teknikupphandling och marknadsintroduktion, 35:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft,
35:5 Energiforskning, 35:6 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser, 35:7 Statlig prisgaranti elcertifikat), Kammarkollegiet (35:8 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av
Barsebäcksverket) samt Boverket (35:9 Planeringsstöd för vindkraft
m.m., 35:10 Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler, 35:11
Stöd för konvertering från direktverkande elvärme, 35:12 Stöd för
installation av solvärme i kommersiella lokaler, 35:13 Stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus).

Skr. 2006/07:75
Näringsdepartementet
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Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Skr. 2006/07:75

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) och 2005/06:75 (p. Ju 12)
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 behandlas frågan om folkinitiativ inom ramen för Grundlagsutredningens
uppdrag (dir. 2004:96). I kommitténs uppdrag ingår att se över
kommunala folkomröstningsinstitutet och frågan om folkinitiativ.
Kommittén skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december
2008. Regeringen avser 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) och 2005/06:75 (p. Ju 23)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 11 om folkomröstningsinitiativ: Frågan behandlas i departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (Ds 2004:4). Promemorian har remissbehandlats. Sedan den 1 juli 2004 behandlas frågan om folkinitiativ inom ramen för Grundlagsutredningens uppdrag (dir. 2004:96). I kommitténs uppdrag ingår att se över
kommunala folkomröstningsinstitutet och frågan om folkinitiativ.
Kommittén skall redovisa sitt uppdrag senast den 31 december
2008. Regeringen 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) och 2005/06:75
(p. Ju 27)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 29 om demokrati och IT*. Regeringen beslutade den 16 december 2004 att ge Örebro universitet i uppdrag att utreda användningen av informationsteknik i demokratiska beslutsprocesser 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 beslutsprocesser med
hjälp av IT, samt lämna förslag på hur sådana initiativ kan uppmuntras. Uppdraget har redovisats till regeringen den 25 oktober
2005. Inom ramen för regeringens åtgärdsprogram Delaktiga Sverige arrangerades i december 2006 fyra rådslag med datoriserad direktdialog i vilket ungdomar bl.a. kunnat lämna synpunkter på möjligheterna att via IT underlätta ungas deltagande i demokratin. Tillkännagivandet har genom dessa åtgärder delvis tillgodosetts.
Regeringen beslutade den 21 december 2006 att ge Örebro universitet i uppdrag att genomföra en fördjupad studie om hur användningen av IT i demokratiska processer kan stärkas och underlättas. I
uppdraget ingår att särskilt undersöka hur dialogen mellan dels förtroendevalda 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 skall redovisas
till regeringen senast den 30 april 2007.

Skr. 2006/07:75
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

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)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 3 om Konsumentverket*, och mom. 11 om Konsumenträtt inom offentlig verksamhet*: Regeringen beslutade den 16 mars 2006
propositionen Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning (prop. 2005/06:105). Momenten
är avslutade.
Mom. 15 om Resegarantisystemet*: En förstudie har tagits fram
inom Regeringskansliet. Ärendet bereds.

5.

nr 155
Konsumentfrågor
Mot. 2004/05:L291, L331, L336, L337, L347, L360 och K459, bet.
2004/05:LU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Jo 11)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 3 om Konsumentverket* och mom. 11 om Konsumenträtt inom offentlig verksamhet*: Regeringen beslutade den 16 mars 2006
propositionen Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning (prop. 2005/06:105). Momenten
är avslutade.
Mom. 15 om Resegarantisystemet*: En förstudie har tagits fram
inom Regeringskansliet. Ärendet bereds.

Skr. 2006/07:75
Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
6.

nr 246
En andra nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna,
m.m.
Skr. 2005/06:95, bet. 2005/06:KU17
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 1 februari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

7.

nr 257
Nya mål i jämställdhetspolitiken
Prop. 2005/06:155, bet. 2005/06:AU11
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom 1. om övergripande mål om jämställdhet, mom. 3 om delmål
om makt och inflytande, mom. 5 om delmål om ekonomisk jämställdhet, mom. 7 om delmål om obetalt hem- och omsorgsarbete
och mom. 9 om delmål om mäns våld mot kvinnor: Den 21 juni
2006 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.

8.

nr 377
Konsumentpolitikens mål och inriktning
Prop. 2005/06:105, mot. 2005/06:L21–23, L310 och L319, bet.
2005/06:LU33
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om Nya mål för konsumentpolitiken, mom. 26 om Betalning av marknadsstörningsavgift enligt marknadsföringslagen
(1996:450) och mom. 27 om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister: Den 29 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar
som riksdagen antagit (SFS 1020 och 1021).
Mom. 5 om Konsumentverket*: Ärendet bereds.
Mom. 11 om Konsumenträtt inom offentlig verksamhet*: Regeringen har för avsikt att under det kommande året tillsätta en utredning med uppgift att se över konsumentskyddet inom offentlig verksamhet.
Mom. 28 om Behörighetskrav för Konsument-ombudsmannen*:
Ärendet bereds.
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Riksmötet 2006/07

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Integrations- och jämställd-

9.

hetsdepartementet

nr 38
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2007 inom utgiftsområde 17: Den 14 december utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende utgiftsområdets anslag 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler och 30:3 Bidrag för kvinnors organisering. Den 21 december
utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende
utgiftsområdets anslag 30:1 Stöd till idrotten samt riktlinjer för statens stöd till idrotten.

10. nr 77
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete
Prop. 2006/07:6, bet. 2006/07:CU3
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 11 januari 2007 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen
antagit (SFS 2 och 3).
11. nr 87
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:AU5
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 18 om anslag på utgiftsområde 13 för 2007 såvitt avser delmoment m): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende utgiftsområdets anslag 10:1
Integrationsverket, 10:2 Integrationsåtgärder, 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, 10:4 Hemutrustningslån och 10:5
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.
Mom. 19 om anslag på utgiftsområde 14 för 2007 såvitt avser
delmoment c): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende utgiftsområdets anslag 23:6
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning.
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Kulturdepartementet

Skr. 2006/07:75

Äldre riksmöten

Kulturdepartementet

Riksmötet 1994/95
Riksdagens skrivelse
1.

nr 243
Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor
Mot. 1993/94:K418 m.fl., bet. 1994/95:KU14
Tidigare redovisad, se skr. 1995/96:15 (p. Ju 81), 1996/97:15 (p. Ju
24), 1997/98:75 (p. Ju 20), 1998/99:75 (p. Ju 17), 1999/2000:75
(p. Ku 3), 2000/01:75 (p. Ku 2), 2001/02:75 (p. Ku 1), 2002/03:75
(p. Ku 1), 2003/04:75 (p. Ku 1), 2004/05:75 (p. U 1) och
2005/06:75 (p. U 1).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om åtgärder mot våldsskildringar m.m.*: Regeringen
angav i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1 utg.omr. 17,
s. 100) att den mot bakgrund av de åtgärder inom området som regeringen redogjort för anser skrivelsen vara slutbehandlad.

Riksmötet 1999/2000
Riksdagens skrivelse
2.

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) och 2005/06:75 (p. U 2).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 17 om skyddet för kyrkstäder*: I september 2003 lämnade
Kulturbebyggelseutredningen delbetänkandet De norrländska kyrkstäderna (SOU 2003:81). Utredningen lämnade vidare i september
2004 sitt slutbetänkande, K-märkt (SOU 2004:94). Båda betänkandena har remissbehandlats och regeringens avsikt är att förslagen i
betänkandena skall hanteras gemensamt. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under 2007.

Riksmötet 2001/02
Riksdagens skrivelse
3.

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
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Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ku 10), 2003/04:75
(p. Ku 7), 2004/05:75 (p. U 9) och 2005/06:75 (p. U 7).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Kulturdepartementet

Mom. 16 om Orkesteröversyn*: Den 2 september 2004 gav regeringen 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 och ärendet bereds inom Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma under 2007.
Riksmötet 2002/03
Riksdagens skrivelse
4.

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) och 2005/06:75 (p. U 9).
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. Under 2006 har ett arbete
påbörjats med att se över formerna för en djupare översyn av stödformerna inom Litteraturstödet. Regeringen avser att återkomma
under 2007.

5.

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) och 2005/06:75 (p. U 11).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 6 om de digitala TV-sändningarnas tillgänglighet*: Den
31 mars 2004 lämnade Radio- och TV-lagsutredningen betänkandet
Nytt regelverk för marksänd digital-TV (SOU 2004:39). Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen planerar att lämna en proposition under 2007.
Mom. 7 om riktlinjer för tillståndsgivning*: Se mom. 6 ovan.

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
6.

nr 202
Teater, dans och musik
Bet. 2003/04:KrU7
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Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. U 19) och 2005/06:75
(p. U 14).
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Kulturdepartementet

Mom. 6 (reservation 3) om översyn av relationen mellan verksamhets- och projektbidrag*: Regeringen har i regleringsbrevet för
2005 gett Statens kulturråd i uppdrag att se över villkor och riktlinjer för bidragsgivningen till de fria teater- och dansgrupperna. Statens kulturråd har lämnat en delrapport den 28 juni 2005. Slutrapport lämnades i augusti 2006. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
7.

nr 231
Digitala TV-sändningar och andra massmediefrågor
Prop. 2003/04:118, bet. 2003/04:KU24
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. U 20) och 2005/06:75 (p.
U 15).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om de digitala TV-sändningarnas räckvidd: Den 22 december 2004 och den 22 juni 2005 beslutade regeringen om etapperna
för nedläggningen av de analoga TV-sändningarna. Regeringens beslut innebär att rätten för Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) att sända TV med analog sändningsteknik i vissa områden upphör vid vissa tidpunkter under år 2005
och 2006. Den 21 december 2006 beslutade regeringen om tillstånd
att sända television med digital sändningsteknik för SVT och UR
för perioden 2007–2009. I besluten anges som villkor för sändningsrätten att bolagens digitala marksändningar i de områden där
bolagen inte längre bedriver sändningar med analog teknik skall ha
samma räckvidd som de analoga marksändningarna hade när dessa
upphörde. Samma dag beslutade regeringen om komplettering av
tillstånd att sända television för SVT och UR. Kompletteringen avser sändningar med analog sändningsteknik i marksändning och
gäller t.o.m. den 31 januari 2008. Därefter är den digitala övergången helt genomförd.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
8.

nr 172
Filmfrågor
Bet. 2004/05:KrU4
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. U 21).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om stöd till utbyggnad av e-bio*: Regeringen gav i regleringsbrevet för 2006 Stiftelsen Svenska Filminstitutet i uppdrag att
på ett aktivt sätt följa den digitala biografutvecklingen. Uppdraget
redovisades i augusti 2006. Regeringen anförde i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, utg. område 17, s. 66) att regeringen
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avser att hålla sig informerad om den digitala biografutvecklingen i
Sverige samt att Filminstitutet även fortsättningsvis aktivt bör följa
utvecklingen på området.
9.

Skr. 2006/07:75
Kulturdepartementet

nr 196
Riksrevisionens granskning av stödet till idrottsrörelsen och folkbildningen
Framst. 2004/05:RRS7, bet. 2004/05:KrU6
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 48).
Skrivelsen är slutbehandlad.
Förbättrad återrapportering till riksdagen*: Regeringen har förbättrat återrapporteringen till riksdagen för bidragsanvändningen
från sjuttonde utgiftsområdets anslag 30:1 Stöd till idrotten i prop.
2005/06:1. Regeringskansliet genomförde 2005 ett forskarseminarium där aktuell idrottsrelaterad forskning belystes. Den 21 december 2006 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att utvärdera
statens stöd till idrotten (dir. 2006:135). Uppdraget skall redovisas
senast den 31 maj 2008.

Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
10. nr 192
Vissa radio- och tv-frågor
Skr. 2005/06:66, bet. 2005/06:KU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om regeringens skrivelse: Den 1 februari 2007 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
11. nr 206
Konstnärsfrågor
Bet. 2005/06:KrU10
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om individuell visningsersättning och förhandlingsrätt*:
Regeringen avser att återkomma i budgetpropositionen för 2008.
12. nr 323
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007–2012
Prop. 2005/06:112, bet. 2005/06:KrU28
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 1 om en mångsidig och oberoende radio och TV i allmänhetens tjänst, mom. 3 om sponsring, mom. 8 om nyheter och samhällsbevakning, mom. 9 om ett brett kulturansvar, mom. 11 om
programverksamhet för barn och unga, mom. 13 om Sveriges Televisions programtextning, mom. 14 om programverksamhet på
teckenspråk, mom. 17 om riktlinjer för programverksamheten i övrigt i vad avser tillgänglighet för personer med funktionshinder,
mom. 18 om programverksamhet för språkliga och etniska minori-
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teter, mom. 21 om Sveriges Radios och Sveriges Televisions utlandssändningar, mom. 23 om genmäle och beriktigande, mom. 26
om beredskapsfrågor: Den 21 december 2006 beslutade regeringen
om sändningstillstånd för Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR).
Mom. 2 om gränserna för programföretagens verksamhet, mom.
6 om decentraliserad organisation för att spegla hela landet, mom.
30 om medelstilldelningen till programföretagen i enlighet med fördelningsnyckeln, mom. 31 om överföring av medel till och från distributionskontot, mom. 32 om bemyndigande av lån i Riksgäldskontoret: Den 21 december 2006 beslutade regeringen om anslagsvillkor för SR, SVT och UR.
Mom. 4 om public service-uppdraget – ansvar och uppföljning:
Tillståndsperiodens längd: Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1 utg. omr. 17, s. 107) att sändningstillstånden för SR, SVT och UR skall gälla för perioden 1 januari 2007 till och med 31 december 2009.
Programföretagens ansvar och redovisning och redovisning av
public service-uppdraget: Den 21 december 2006 beslutade regeringen om anslagsvillkor för SR, SVT och UR.
Granskning av hur uppdraget uppfyllts: Regeringen avser att i
regleringsbrevet för 2008 ge Granskningsnämnden för radio och TV
i uppdrag att granska public service-redovisningarna i enlighet med
riksdagens beslut.
Styrelsen för Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB: Regeringen
avser att under 2007 genomföra den beslutade förändringen.
Momentet är inte slutbehandlat.
Mom. 24 om Sveriges Utbildningsradio AB: Den 21 december
2006 beslutade regeringen om sändningstillstånd samt anslagsvillkor för UR.
Mom. 7 om utomståendes medverkan, utläggningar av produktion m.m., mom. 25 om teknisk utveckling och distribution av radio
och TV: Den 21 december 2006 beslutade regeringen om sändningstillstånd samt anslagsvillkor för SR, SVT och UR. Samma dag
beslutade regeringen om kompletterande tillstånd för analoga sändningar för SVT och UR.
Mom. 27 om ändring i radio- och TV-lagen: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 797).
Mom. 28 om principerna för finansiering och medelstilldelning:
Den 21 december 2006 beslutade regeringen om sändningstillstånd
samt anslagsvillkor för SR, SVT och UR.
Mom. 33 om TV-avgiften: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen
den lag som riksdagen antagit (SFS 798).
Mom. 35 om bestämmelser om finansiering, avgiftsskyldighet
och innehav av TV i lagen om TV-avgift: Den 1 juni 2006 utfärdade
regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 798).
Mom. 36 om överlåtelse av rättigheter till offentlig visning*: Den
2 november 2006 överlämnade regeringen propositionen Radio och

Skr. 2006/07:75
Kulturdepartementet
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TV i allmänhetens tjänst – överlåtelse av rättigheter till offentligt
framförande (prop. 2006/07:16) till riksdagen.
Mom. 37 om betalningsskyldighet vid dödsfall: Den 1 juni 2006
utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 798).
Mom. 39 om lagförslaget i övrigt: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 798).

Skr. 2006/07:75
Kulturdepartementet

13. nr 325
Kulturlivets internationalisering
Skr. 2004/05:188, bet. 2005/06:KrU30
Skrivelsen är slutbehandlad.
Den 8 februari 2007 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
14. nr 367
Nya villkor för driftsstödet till dagstidningar
Prop. 2005/06:201, bet. 2005/06:KU40
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om driftsstödet till storstadstidningar*: Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, utg. omr. 1,
s. 9) att ändringarna i reglerna om driftsstöd till dagstidningar enligt
riksdagens beslut inte skall träda i kraft den 1 januari 2007 utan vid
en senare tidpunkt. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
Mom. 3 om eget redaktionellt material*: Se mom. 2 ovan.
Mom. 4 om godkännande av regeringens förslag i övrigt: Se
mom. 2 ovan.
15. nr 386
Tillståndsplikt för vissa kampsportmatcher
Prop. 2005/06:147, bet. 2005/06:KrU29
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 3 om förutsättningar för att få tillstånd, mom. 4 om tillstånd
att anordna kampsportmatch, mom. 5 om lagförslaget om tillståndsplikt för vissa kampsportmatcher: Den 21 juni 2006 utfärdade
regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1006).
Mom. 15 om professionell brottning: Den 21 juni 2006 utfärdade
regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 978).
Riksmötet 2006/07
Riksdagens skrivelse
16. nr 37
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Prop. 2006/07:1 utg. omr. 17, bet. 2006/07:KrU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2007 inom utgiftsområde 17: Den 14, 20
och den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för
anslagen. Den 14 december 2006 beslutade regeringen riktlinjer för
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Folkbildningsrådet avseende användningen av sjuttonde utgiftsområdets anslag 25:1 Bidrag till Folkbildningen.
Mom. 3 om beställningsbemyndigande för talböcker och
punktskriftsböcker: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen
regleringsbrev för anslaget Talboks- och punktskriftsbiblioteket.
Mom. 4 om beställningsbemyndigande för inköp av konstverk:
Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för Statens konstråd.
Mom. 5 om bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev
för anslaget till Riksantikvarieämbetet.
Mom. 6 om bemyndigande att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen regleringskrav för budgetåret 2007 avseende anslagen 25:1,
25:2 och 25:3.
Mom. 7 om halvering av tillståndsperiodens längd: Den 21 december 2006 fattade regeringen beslut om sändningstillstånd för
Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Mom. 8 om omfattningen av SVT:s programtextning vid tillståndsperiodens slut*: Den 21 december 2006 fattade regeringen
beslut om sändningstillstånd för Sveriges Television AB.
Mom. 10 om Granskningsnämndens medelstilldelning: Den
21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för Granskningsnämnden för radio och TV.
Mom. 12 om förslag till ändring i lagen om TV-avgift: Den
14 december 2006 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1442).
Mom. 13 om anslagsvillkor om principen för betalning av TV-avgiften: Den 21 december 2006 beslutade regeringen om anslagsvillkor för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB.
Mom. 15 om ändring i lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1443).

Skr. 2006/07:75
Kulturdepartementet

17. nr 48
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:KU1
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om anslagen för 2007 inom utgiftsområde 1: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret
2007 avseende anslagen.
Mom. 2 om ikraftträdande av ändrade regler om driftsstöd till
dagstidningar: Frågan behandlas i samband med behandlingen av
riksdagsskrivelse 2005/06:367 (se punkt Ku 14).
Mom. 16 om ändring i koncessionsavgiftslagen: Den 14 december 2006 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS
1478).
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Arbetsmarknadsdepartementet

Skr. 2006/07:75

Äldre riksmöten

Arbetsmarknads-

Riksmötet 1999/2000

departementet

Riksdagens skrivelse
1.

nr 149
Lönebildning och arbetsrätt
Prop. 1999/2000:32, bet. 1999/2000:AU5
Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. N 30), 2001/02:75 (p. N
18), 2002/03:75 (p. N 13), 2003/04:75 (p. N 9), 2004/05:75 (p. N 7)
och 2005/06:75 (p. N 7)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 17 om utredning av arbetsrätten m.m.* såvitt avser andra
delssatsen: I proposition 2005/06:185 Förstärkning och förenkling –
ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen behandlade regeringen frågan om utredning av arbetsrätten m.m. Den
24 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
439–442).

Riksmötet 2000/01
Riksdagens skrivelse
2.

nr 179
Arbetstid och ledighet från anställning m.m.
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2000/01:AU9
Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. N 35), 2002/03:75 (p. N
23), 2003/04:75 (p. N 18), 2004/05:75 (p. N 13) och 2005/06:75
(p. N 11)
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 7 om förstärkt skydd för föräldralediga*: I proposition
2005/06:185 Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen behandlade regeringen
frågan om förstärkt skydd för föräldralediga. Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 439–442).

Riksmötet 2003/04
Riksdagens skrivelse
3.

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) och 2005/06:75
(p. N 26)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
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Mom. 9 om företagares rätt till a-kassa*: Den 30 mars 2006 tillkallade 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 tilläggsdirektiv till utredningen om trygghetssystemen för företagare (N
2006:11) (dir. 2006:129). Utredaren skall redovisa ursprungsuppdraget samt kartläggningen av företagarnas kostnader för trygghetssystemen senast den 31 maj 2007.
4.

Skr. 2006/07:75
Arbetsmarknadsdepartementet

nr 199
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från
EU:s nya medlemsstater
Skr. 2003/04:119, bet. 2003/04:SfU15
Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. UD 14) och 2005/06:75
(p. N 27)
Skrivelsen är slutbehandlad
Mom. 3 om Arbetsmarknaden*: Den 23 juni 2004 bemyndigade regeringen statsrådet Hans Karlsson att tillkalla en särskild utredare
(N 2004:17) med uppdrag att lämna förslag till hur en reglering kan
utformas som ger kollektivavtalsbärande fackliga organisationer
möjligheter att bedriva en effektiv bevakning av efterlevnaden av
tecknade kollektivavtal även i de fall organisationen saknar medlemmar på en arbetsplats (dir. 2004:98). Den 20 januari 2005 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till Utredningen om bevakning av
kollektivavtal (N 2004:17) (dir. 2005:13). Utredaren redovisade sitt
uppdrag i november 2005. Under hösten 2005 träffade Svenskt
Näringsliv och LO respektive PTK överenskommelser om rekommendationer om anpassning av förbundsavtalen för utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige. I prop.
2005/06:170 Arbetstagarinflytande i europakooperativ, m.m. behandlade regeringen frågan om bevakning av kollektivavtal. Mot
bakgrund av träffade överenskommelser ansåg regeringen att det inte fanns behov av lagstiftningsåtgärder i frågan.

Riksmötet 2004/05
Riksdagens skrivelse
5.

nr 181
Arbetslöshetsförsäkringen
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:AU4
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 37)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 7 om A-kassa vid förtroendeuppdrag*: Ärendet bereds inom
Regeringskansliet i syfte att reglera frågan i förordning.

163

6.

nr 225
Arbetsrätt
Skr. 2004/05:66, bet. 2004/05:AU8
Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 40)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Arbetsmarknadsdepartementet

Mom. 9 om kringgående av lagen om anställningsskydd*: Ärendet
bereds vidare.
Mom. 15 om skydd för föräldralediga*: I proposition
2005/06:185 Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen behandlade regeringen
frågan om förstärkt skydd för föräldralediga. Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 439–442).
Följande moment återstår att behandla: Mom. 9.
Riksmötet 2005/06
Riksdagens skrivelse
7.

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)
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 4 om ökad mångfald*: Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och anslag inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
Mom. 16 om lönebidrag efter 65 år*: Åtgärder för personer med
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga inom arbetsmarknadspolitiken avses bli föremål för översyn under 2007.
Mom. 18 om sammanslagningen av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster: Den 15 december 2005 beslutade regeringen om
sammanslagning av Samhall Resurs AB och Arbetslivstjänster. Vidare beslutade regeringen den 13 juli 2006 att utbetala ovillkorat
aktieägartillskott till Arbetslivsresurs AR AB.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 16.

8.

nr 152
Författningsfrågor
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:KU15
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 2 om rätt att inneha förtroendeuppdrag*: Ärendet bereds.

9.

nr 162
Elektronisk informationsöverföring hos arbetslöshetskassorna och
inom Arbetsmarknadsverket
Prop. 2005/06:52, bet. 2005/06:AU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
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Om lagförslag såvitt avser p. 1 och 2: Den 2 mars 2006 utfärdade
regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 133 – 134).
10. nr 174
Arbetsrätt
Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:AU3
Skrivelsen är inte slutbehandlad.

Skr. 2006/07:75
Arbetsmarknadsdepartementet

Mom. 15 om ILO:s konvention nr 94*: Ärendet bereds.
11. nr 202
Anställningsvillkor i bemanningsföretag
Skr. 2005/06:91, bet. 2005/06:AU7
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om regeringens skrivelse: Den 1 februari 2007 beslutade
regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna.
12. nr 282
Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga
Prop. 2005/06:185, bet. 2005/06:AU8
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om visstidsanställning såvitt avser första och andra delssatsen, mom. 2 om företrädesrätt och mom. 3 om lagförslagen i övrigt såvitt avser delmoment a)–c): Den 24 maj 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 439–442).
13. nr 315
Arbetstagarinflytande i europakooperativ
Prop. 2005/06:170, bet. 2005/06:AU9
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om proposition 2005/06:170 såvitt avser p. 1, 2, 3 och 4: Den 1 juni 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS
477–480).
14. nr 316
En ny lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen, m.m.
Prop. 2005/06:152, bet. 2005/06:AU10
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 1 om en ny lag om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, m.m., mom. 2 om 13 § lagen
om arbetslöshetsförsäkring såvitt avser första och andra delssatsen
och mom. 3 om ändringar i övrigt i lagen om arbetslöshetsförsäkring m.m.* såvitt avser första och andra delssatsen: Den 1 juni 2006
utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 469–471).
Mom. 4 om uppehåll i utbildningen*: Den 1 juni 2006 beslutade
regeringen förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring (SFS 511).
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Riksmötet 2006/07

Skr. 2006/07:75

Riksdagens skrivelse

Arbetsmarknads-

15. nr 3

departementet

Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder
Prop. 2005/06:207, bet. 2006/07:AU2
Skrivelsen är slutbehandlad.
Om ändring i lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på
grund av funktionshinder: Den 7 december 2006 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1330).
16. nr 86
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling)
Prop. 2006/07:15, bet. 2006/07:AU4
Skrivelsen är slutbehandlad.
Mom. 2 om antagande av lagförslag m.m. såvitt avser delmoment
a)–c): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1545–1547).
17. nr 88
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (förnyad behandling)
Prop. 2006/07:1, utg.omr. 13 och 14, bet. 2006/07:AU5
Skrivelsen är inte slutbehandlad.
Mom. 18 om anslag på utgiftsområde 13 för 2007 såvitt avser delmoment c) och d): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen
regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad;
såvitt avser delmoment e): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad;
såvitt avser delmoment f): Ärendet bereds;
såvitt avser delmoment g): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad;
såvitt avser delmoment h): Den 21 december 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd (SFS 1553);
såvitt avser delmoment i), j) och k): Den 21 december 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program (SFS 1557);
såvitt avser delmoment l): Den 21 december 2006 beslutade regeringen förordning om upphävande av förordningen (2001:1300)
om friåret (SFS 1559);
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såvitt avser delmoment m): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetsmarknadsstyrelsen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen samt anslagen 22:10 Bidrag till Stiftelsen
utbildning Nordkalotten och 22:11 Bidrag till lönegarantiersättning
inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
Mom. 19 om anslag på utgiftsområde 14 för 2007 såvitt avser
delmoment a): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetsmiljöverket inom utgiftsområde 14 Arbetsliv;
såvitt avser delmoment b): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetslivsinstitutet inom utgiftsområde 14 Arbetsliv. Ärendet bereds vidare;
såvitt avser delmoment c): Den 21 december 2006 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitutet, Arbetsdomstolen, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, Medlingsinstitutet, Jämställdhetsombudsmannen samt anslagen 23:5 Internationella arbetsorganisationen
(ILO), 24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder och 24:3 Delegation för
stöd till jämställdhetsintegrering inom utgiftsområde 14 Arbetsliv.
Följande moment återstår att behandla: Mom. 18 f) och mom.
19 b).
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Kronologiskt register
Rskr. nr.

Skr. 2006/07:75

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Ju 1

KrU22

X

N1
Ku 1

TU12
KU14

X

M1
S1
Ju 2

BoU1
BoU11
LU11

X

Fi 1

SkU13

X

S2
N2
M2
Fi 2
N3
N4
S3

SoU2
TU3
BoU5
SfU10
TU9
TU10
SoU25

N5
Ju 3
Ju 4
Ju 5

MJU3
KU15
LU12
LU18

S4
Ju 6
A1
S5
N6
Ku 2
N7
Jo 1

AU1
KU14
AU5
SoU8
TU5
KrU7
TU11
MJU17

Register

1986/87
47

1994/95
232
243

X

1995/96
30
229
279

X
X

1996/97
133

1997/98
3
10
141
165
192
266
289

X
X
X
X
X
X
X

1998/99
32
147
159
185

X
X
X
X

1999/2000
83
134
149
160
166
196
238
253

X
X
X
X
X
X
X
X
168

Rskr. nr.

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Fi 3
Ju 7
Ju 8
N8
A2
Ju 9
S6
U1
N9
M3
N 10
Fi 4

SkU6
LU11
KU11
NU8
AU9
FiU21
SoU12
UbU15
TU13
MJU16
NU11
KU23

S7
N 11
N 12
S8
M4
Fi 5
N 13
Fi 6
U2
IJ 1
Ju 10
Fi 7
Ju 11
Ku 3
Ju 12
Ju 13
Ju 14
N 14
N 15
Jo 2
Jo 3

SoU1
NU1
TU2
SoU5
BoU6
KU19
NU9
SfU9
UbU7
KU14
SkU19
SkU20
BoU8
KrU16
KU29
KU21
LU26
NU17
NU16
MJU22
MJU23

Ku 4
N 16
S9
S 10
U3

KrU1
NU1
SoU1
SoU9
UbU19

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
Register

2000/01
70
140
149
172
179
184
195
229
249
270
272
274

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

2001/02
94
109
126
144
155
176
180
181
184
190
200
201
204
209
212
233
303
317
318
319
321

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

2002/03
57
74
81
134
160

X
X
X
X
X

169

Rskr. nr.

161
171
194
196
204
222
230

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

N 17
S 11
N 18
Ku 5
U4
Ju 15
Jo 4

TU4
SoU13
NU10
KU33
UbU15
LU17
MJU10

M5
IJ 2
Fi 8
N 19
Fi 9
S 12
UD 1
M6
S 13
N 20
N 21
Ju 16
N 22
A3
Jo 5
Jo 6
Fö 1
U5
A4
Ku 6
Jo 7
Ku 7
N 23
IJ 3
M7

MJU4
KU3
KU3
TU1
SKU6
SfU1
UU3
MJU11
SoU5
TU6
NU10
KU11
TU5
AU6
MJU13
MJU18
FöU7
UbU12
SfU15
KrU7
MJU15
KU24
FiU21
KU19
MJU20

Fi 10
Fi 11
N 24
Fi 12
S 14
N 25
U6

FiU1
SkU11
TU1
KrU1
SoU1
NU1
UbU3

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
Register

X
X
X
X
X
X
X

2003/04
13
33
34
75
78
102
112
150
155
161
162
173
182
185
186
191
196
197
199
202
203
231
274
277
283

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

2004/05
47
61
95
99
114
117
126

X
X
X
X
X
X
X
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Rskr. nr.

141
142
143
151
153
154
155
166
170
172
178
179
180
181
188
196
197
204
210
213
214
218
225
241
244
247
248
289
297
308

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Fi 13
Fi 14
Fö 2
Ju 17
Ju 18
IJ 4
IJ 5
S 15
M8
Ku 8
N 26
Ju 19
Ju 20
A5
S 16
Ku 9
U7
U8
Ju 21
N 27
M9
S 17
A6
S 18
N 28
Ju 22
Ju 23
U9
N 29
Ju 24

FiU4
FiU5
FöU5
JuU15
KU14
LU8
LU8
SoU10
FöU6
KrU4
TU7
LU12
LU13
AU4
SoU9
KrU6
KrU6
UbU8
LU19
TU8
FöU8
SoU11
AU8
SoU17
TU10
LU27
SfU16
UbU15
NU16
JuU19

X
X

S 19
Fi 15
Fi 16
M 10
Ju 25
Ju 26
UD 2
N 30
Fö 3
Fi 17
N 31
S 20

SoU7
FiU12
FiU1
MJU3
SfU2
SfU4
UU2
TU1
FöU1
KrU1
KrU1
SfU1

X
X

Skr. 2006/07:75
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

2005/06
5
8
34
48
69
71
79
81
82
84
88
90

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

108
109
111
117
119
121
128
131
132
134
137
138
139
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
156
157
158
159
160
161
162
164
165
166
167
168
169
170
171
172
174

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Jo 8
A7
S 21
Fi 18
Ju 27
N 32
N 33
Fi 19
Fi 20
N 34
S 22
Ju 28
SB 1
N 35
N 36
N 37
S 23
Ju 29
Ju 30
Ju 31
S 24
U 10
U 11
UD 3
A8
Fi 21
Ju 32
Ju 33
S 25
Ju 34
Ju 35
U 12
Ju 36
A9
S 26
Ju 37
Ju 38
Fi 22
Ju 39
Ju 40
Fö 4
Jo 9
SB 2
A 10

MJU2
AU1
SoU1
SkU13
JuU1
NU1
FiU2
FiU4
FiU5
TU6
SoU5
KU22
KU10
TU3
TU4
TU7
SoU6
JuU8
JuU9
JuU10
SoU10
UbU4
UbU5
UU11
KU15
KU15
KU16
SoU11
SoU12
LU16
LU17
UbU3
JuU12
AU4
SfU7
SfU12
SfU12
SkU15
JuU11
JuU13
FöU3
MJU8
NU11
AU3

X

Skr. 2006/07:75
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

172

Rskr. nr.

175
176
177
178
179
180
181
182
184
185
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
198
199
202
203
204
205
206
207
208
209
210
212
213
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Fi 23
Fi 24
Fi 25
S 27
Ju 41
U 13
U 14
UD 4
UD 5
Ju 42
Ju 43
Ju 44
M 11
Ju 45
Ju 46
Ku 10
Ju 47
S 28
S 29
S 30
S 31
Ju 48
A 11
Ju 49
Fi 26
Fi 27
Ku 11
SB 3
Ju 50
Ju 51
S 32
M 12
M 13
U 15
N 38
N 39
S 33
S 34
Jo 10
N 40
N 41
N 42
Ju 52
Ju 53

AU3
BoU6
SkU16
SoU13
LU22
UbU8
UbU10
UU8
UU21
JuU14
JuU16
LU18
MJU19
SfU8
SfU9
KU30
JuU15
JuU20
SoU14
SoU18
SoU15
JuU22
AU7
KU29
SkU24
SkU25
KrU10
KU8
KU31
LU23
SfU17
MJU21
BoU8
UbU15
NU10
NU15
JuSoU1
SoU16
MJU13
TU9
TU13
TU12
JuU24
JuU29

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
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
X

173

Rskr. nr.

226
227
228
229
230
231
232
234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
270
272
273
274
275

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

S 35
Fi 28
Fi 29
Ju 54
Ju 55
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9
M 14
UD 10
S 36
U 16
U 17
Ju 56
Ju 57
Ju 58
SB 4
IJ 6
Fi 30
Fi 31
Fi 32
Ju 59
Jo 11
Ju 60
Fi 33
N 43
IJ 7
U 18
N 44
Ju 61
UD 11
Ju 62
Ju 63
Fö 5
Fö 6
S 37
S 38
Fi 34
Fi 35
Ju 64
S 39
Ju 65
Ju 66

SoU17
KU27
SfU11
LU24
LU25
UU12
UU13
UU14
UU23
BoU11
UU19
SoU23
UbU13
UbU14
JuU17
JuU27
JuU28
UU10
KU17
FiU23
FiU29
SkU32
BoU10
KU32
KU37
KU38
TU10
AU11
UbU18
TU14
TU14
UU20
JuU25
JuU41
FöU10
FöU11
SfU15
SfU16
FiU8
FiU25
JuU32
JuU37
JuU39
LU26

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
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
X

174

Rskr. nr.

276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
312
313
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Ju 67
Ju 68
UD 12
Ju 69
S 40
A 12
Fi 36
Ju 70
Ju 71
Ju 72
M 15
Fi 37
Fi 38
Fi 39
Fi 40
Ju 73
Ju 74
Ju 75
Fö 7
Ju 76
Ju 77
Ju 78
Ju 79
S 41
S 42
S 43
S 44
U 19
S 45
U 20
N 45
Ju 80
U 21
U 22
A 13
A 14
Fi 41
Ju 81
Ju 82
Ju 83
Ju 84
U 23
Ku 12
Fi 42

LU29
LU30
UU16
SfU14
SoU30
AU8
KU26
LU32
SfU10
LU35
MJU24
FiU28
SkU23
SkU27
SkU28
JuU33
JuU19
JuU34
FöU9
JuU36
JuU31
JuU35
JuU38
SoU26
SoU25
SoU27
SoU29
UbU21
UbU21
UbU23
TU5
LU27
UbU20
UbU22
AU9
AU10
FiU22
FiU22
JuU21
JuU26
JuU30
KrU14
KrU28
KrU28

X
X
X

Skr. 2006/07:75
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
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Rskr. nr.

325
326
327
328
329
330
331
332
333
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Ku 13
Ju 85
Fi 43
Ju 86
Ju 87
Ju 88
N 46
S 46
Fi 44
Ju 89
Ju 90
S 47
Ju 91
Fö 8
Ju 92
S 48
S 49
M 16
M 17
M 18
N 47
N 48
Fi 45
Fi 46
Fi 47
Fi 48
Fi 49
Fi 50
Fi 51
Ju 93
Fi 52
Jo 12
Ju 94
SB 5
Fi 53
N 49
N 50
Jo 13
Ju 95
M 19
Ju 96
Ku 14
UD 13
Fi 54

KrU30
LU31
LU31
LU34
LU37
LU28
TU16
SoU31
KU21
KU21
KU35
KU35
KU35
KU35
KU36
SoU24
SoU28
MJU15
MJU22
MJU28
NU18
NU19
SkU26
SkU29
SkU31
SkU30
SkU33
SkU37
SkU34
SkU35
SkU35
MJU23
SfU18
KU20
NU17
NU17
NU21
LU36
LU39
BoU9
BoU9
KU40
UFöU2
FiU20

X
X
X
X
X
X
X

Skr. 2006/07:75
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

176

Rskr. nr.

370
372
374
376
377
379
380
381
382
384
385
386
387
388
389
390
391
392

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Fi 55
Fi 56
Fi 57
Fi 58
IJ 8
Ju 97
Fi 59
Fi 60
SB 6
Ju 98
Fi 61
Ku 15
M 20
M 21
M 22
Jo 14
Jo 15
M 23

FiU21
FiU26
FiU24
FiU27
LU33
KU33
KU33
SkU38
KU34
KU39
KU39
KrU29
MJU25
MJU31
MJU14
MJU20
MJU27
MJU29

Fö 9
N 51
A 15
N 52
Fi 62
U 24
Fi 63
Fi 64
SB 7
Ju 99
UD 14
Fö 10
S 50
Fi 65
U 25
Jo 16
N 53
N 54
UD 15
Ju 100
Ju 101
Jo 17
Fi 66
Fö 11

UFöU1
FöU2
AU2
TU2
FiU6
UbU3
FiU1
FiU7
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
FiU11
UU4
KU3
CU2
MJU3
SkU1
FöU1

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
Register

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

2006/07
1
2
3
4
5
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
27
28
29
31

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

177

Rskr. nr.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
53
54
55
56
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
83
84

Redovisas
under p.

Beredande
utskott i
riksdagen
och bet.-nr.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

M 24
Ju 102
Ju 103
N 55
Ju 104
Ku 16
IJ 9
Fi 67
M 25
Fi 68
Fi 69
Fi 70
Fi 71
SB 8
Ju 105
Fi 72
Ku 17
Jo 18
U 26
U 27
UD 16
UD 17
S 51
S 52
S 53
N 56
UD 18
N 57
M 26
Jo 19
N 58
Fi 73
Fi 74
Fi 75
S 54
Jo 20
M 27
S 55
IJ 10
N 59
S 56
Fi 76
Fi 77
Fi 78

FöU1
SfU2
SfU4
TU1
JuU1
KrU1
KrU1
KrU1
KrU1
SkU2
SkU3
SkU5
SkU6
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1
UbU2
UbU1
UU1
UU2
SoU1
SoU2
SoU3
NU1
NU1
NU2
MJU1
MJU2
MJU2
SkU9
SkU4
SkU7
CU1
CU1
CU1
SfU1
CU3
NU3
SfU3
FiU2
FiU3
FiU4

X
X
X

Skr. 2006/07:75
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

178

Rskr. nr.

85
86
87
88
89

Bet. nr.

Fi 79
A 16
IJ 11
A 17
Fi 80

Redovisas
under p.

FiU5
AU4
AU5
AU5
FiU10

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
Register

X
X
X
X
X

179

Skr. 2006/07:75

Utskottsindelat register
Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

KU14

Ku 1

X

KU15

Ju 3

X

KU14

Ju 6

X

KU11
KU23

Ju 8
Fi 4

X
X

KU19
KU14
KU29
KU21

Fi 5
IJ 1
Ju 12
Ju 13

KU33

Ku 5

X

KU3
KU3
KU11
KU24
KU19

IJ 2
Fi 8
Ju 16
Ku 7
IJ 3

X
X
X

KU14

Ju 18

KU22
KU10
KU15
KU15
KU16
KU30

Ju 28
SB 1
A8
Fi 21
Ju 32
Ku 10

Register

Konstitutionsutskottet
1994/95
243

1998/99
147

1999/2000
134

2000/01
149
274

2001/02
176
190
212
233

X
X
X
X

2002/03
196

2003/04
33
34
173
231
277

X
X

2004/05
153

X

2005/06
138
139
152
153
154
192

X
X
X
X
X
X

180

Rskr. nr.

203
207
208
227
246
253
254
255
283
333
335
336
337
338
339
340
359
367
379
380
382
384
385

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

KU29
KU8
KU31
KU27
KU17
KU32
KU37
KU38
KU26
KU21
KU21
KU35
KU35
KU35
KU35
KU36
KU20
KU40
KU33
KU33
KU34
KU39
KU39

Ju 49
SB 3
Ju 50
Fi 28
IJ 6
Jo 11
Ju 60
Fi 33
Fi 36
Fi 44
Ju 89
Ju 90
S 47
Ju 91
Fö 8
Ju 92
SB 5
Ku 14
Ju 97
Fi 59
SB 6
Ju 98
Fi 61

X
X
X

KU3
KU1
KU1
KU1
KU1
KU1

Ju 100
SB 8
Ju 105
Fi 72
Ku 17
Jo 18

Skr. 2006/07:75
Register

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

2006/07
25
45
46
47
48
49

X
X
X
X
X
X

Finansutskottet
2000/01
184

FiU21

Ju 9

X

FiU21

N 23

X

FiU1
FiU4
FiU5

Fi 10
Fi 13
Fi 14

X
X
X

2003/04
274

2004/05
47
141
142

181

Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

FiU12
FiU1
FiU2
FiU4
FiU5
FiU23
FiU29
FiU8
FiU25
FiU28
FiU22
FiU22
FiU20
FiU21
FiU26
FiU24
FiU27

Fi 15
Fi 16
N 33
Fi 19
Fi 20
Fi 30
Fi 31
Fi 34
Fi 35
Fi 37
Fi 41
Ju 81
Fi 54
Fi 55
Fi 56
Fi 57
Fi 58

X

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

Fi 62
Fi 63
Fi 64
SB 7
Ju 99
UD 14
Fö 10
S 50
Fi 65
U 25
Jo 16
N 53
N 54
Fi 76
Fi 77
Fi 78
Fi 79
Fi 80

Skr. 2006/07:75
Register

2005/06
8
34
128
131
132
249
250
268
270
288
317
318
369
370
372
374
376

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

2006/07
5
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
80
83
84
85
89

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

182

Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

SkU13

Fi 1

X

SkU6

Fi 3

X

SkU19
SkU20

Ju 10
Fi 7

X

SKU6

Fi 9

X

SkU11

Fi 11

X

SkU13
SkU15
SkU16
SkU24
SkU25
SkU32
SkU23
SkU27
SkU28
SkU26
SkU29
SkU31
SkU30
SkU33
SkU37
SkU34
SkU35
SkU35
SkU38

Fi 18
Fi 22
Fi 25
Fi 26
Fi 27
Fi 32
Fi 38
Fi 39
Fi 40
Fi 45
Fi 46
Fi 47
Fi 48
Fi 49
Fi 50
Fi 51
Ju 93
Fi 52
Fi 60

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

SkU1
SkU2
SkU3

Fi 66
Fi 68
Fi 69

X
X
X

Skr. 2006/07:75
Register

Skatteutskottet
1996/97
133

2000/01
70

2001/02
200
201

X

2003/04
78

2004/05
61

2005/06
117
167
177
204
205
251
289
290
291
348
349
350
351
352
353
354
355
356
381

X
X
X

2006/07
29
41
42

183

Rskr. nr.

43
44
69
70
71

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Fi 70
Fi 71
Fi 73
Fi 74
Fi 75

X
X
X
X
X

JuU15
JuU19

Ju 17
Ju 24

X

JuU1
JuU8
JuU9
JuU10
JuU12
JuU11
JuU13
JuU14
JuU16
JuU15
JuU20
JuU22
JuU24
JuU29
JuU17
JuU27
JuU28
JuU25
JuU41
JuU32
JuU37
JuU39
JuU33
JuU19
JuU34
JuU36
JuU31
JuU35
JuU38
JuU21
JuU26
JuU30

Ju 27
Ju 29
Ju 30
Ju 31
Ju 36
Ju 39
Ju 40
Ju 42
Ju 43
Ju 47
S 28
Ju 48
Ju 52
Ju 53
Ju 56
Ju 57
Ju 58
Ju 62
Ju 63
Ju 64
S 39
Ju 65
Ju 73
Ju 74
Ju 75
Ju 76
Ju 77
Ju 78
Ju 79
Ju 82
Ju 83
Ju 84

SkU5
SkU6
SkU9
SkU4
SkU7

Skr. 2006/07:75
Register

Justitieutskottet
2004/05
151
308

X

2005/06
119
145
146
147
161
168
169
185
187
193
194
199
224
225
242
243
244
262
263
272
273
274
292
293
294
297
298
299
300
319
320
321

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

184

Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

JuU1

Ju 104

X

LU11

Ju 2

X

LU12
LU18

Ju 4
Ju 5

X
X

LU11

Ju 7

X

LU26

Ju 14

X

LU17

Ju 15

X

LU8
LU8
LU12
LU13
LU19
LU27

IJ 4
IJ 5
Ju 19
Ju 20
Ju 21
Ju 22

X
X
X
X
X
X

LU16
LU17
LU22
LU18
LU23
LU24
LU25
LU26
LU29
LU30
LU32
LU35

Ju 34
Ju 35
Ju 41
Ju 44
Ju 51
Ju 54
Ju 55
Ju 66
Ju 67
Ju 68
Ju 70
Ju 72

Skr. 2006/07:75
Register

2006/07
36

Lagutskottet
1995/96
279

1998/99
159
185

2000/01
140

2001/02
303

2002/03
222

2004/05
154
155
179
180
210
247

2005/06
158
159
179
188
209
229
230
275
276
277
284
286

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

185

Rskr. nr.

309
326
327
328
329
330
363
364
377

Bet. nr.

LU27
LU31
LU31
LU34
LU37
LU28
LU36
LU39
LU33

Redovisas
under p.
Ju 80
Ju 85
Fi 43
Ju 86
Ju 87
Ju 88
Jo 13
Ju 95
IJ 8

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
Register

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Utrikesutskottet
2003/04
112

UU3

UD 1

X

UU2
UU11
UU8
UU21
UU12
UU13
UU14
UU23
UU19
UU10
UU20
UU16

UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10
SB 4
UD 11
UD 12

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

UU4
UU1
UU2

UD 15
UD 16
UD 17

X
X
X

2005/06
79
151
182
184
231
232
234
236
238
245
261
278

X

2006/07
24
55
56

Försvarsutskottet
2003/04
196

FöU7

Fö 1

X

FöU5
FöU6
FöU8

Fö 2
M8
M9

X
X
X

2004/05
143
170
214

186

Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

FöU1
FöU3
FöU10
FöU11
FöU9

Fö 3
Fö 4
Fö 5
Fö 6
Fö 7

X
X
X
X
X

FöU2
FöU1
FöU1

N 51
Fö 11
M 24

X

Skr. 2006/07:75
Register

2005/06
82
170
264
265
295

2006/07
2
31
32

X
X

Socialförsäkringsutskottet
1997/98
165

SfU10

Fi 2

X

SfU9

Fi 6

X

SfU1
SfU15

S 12
A4

X

SfU16

Ju 23

X

SfU2
SfU4
SfU1
SfU7
SfU12
SfU12
SfU8
SfU9
SfU17
SfU11
SfU15
SfU16
SfU14
SfU10
SfU18

Ju 25
Ju 26
S 20
S 26
Ju 37
Ju 38
Ju 45
Ju 46
S 32
Fi 29
S 37
S 38
Ju 69
Ju 71
Ju 94

X

2001/02
181

2003/04
102
199

X

2004/05
248

2005/06
69
71
90
164
165
166
190
191
210
228
266
267
280
285
358

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

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Ju 102
Ju 103
S 55
S 56

X
X
X
X

Skr. 2006/07:75
Register

2006/07
33
34
75
79

SfU2
SfU4
SfU1
SfU3

Socialutskottet
1997/98
3
289

SoU2
SoU25

S2
S3

X
X

SoU8

S5

SoU12

S6

SoU1
SoU5

S7
S8

SoU1
SoU9
SoU13

S9
S 10
S 11

SoU5

S 13

SoU1
SoU10
SoU9
SoU11
SoU17

S 14
S 15
S 16
S 17
S 18

X

SoU7
SoU1
SoU5
SoU6

S 19
S 21
S 22
S 23

X

1999/2000
160

X

2000/01
195

X

2001/02
94
144

X
X

2002/03
81
134
171

X
X
X

2003/04
155

X

2004/05
114
166
188
218
241

X
X
X
X

2005/06
5
111
137
144

X
X
X

188

Rskr. nr.

148
156
157
178
195
196
198
219
226
239
281
301
302
303
304
332
341
342

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

SoU10
SoU11
SoU12
SoU13
SoU14
SoU18
SoU15
SoU16
SoU17
SoU23
SoU30
SoU26
SoU25
SoU27
SoU29
SoU31
SoU24
SoU28

S 24
Ju 33
S 25
S 27
S 29
S 30
S 31
S 34
S 35
S 36
S 40
S 41
S 42
S 43
S 44
S 46
S 48
S 49

SoU1
SoU2
SoU3

S 51
S 52
S 53

X
X
X

KrU22

Ju 1

X

KrU7

Ku 2

X

KrU16

Ku 3

X

KrU1

Ku 4

X

KrU7

Ku 6

X

Skr. 2006/07:75
Register

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

2006/07
59
60
61

Kulturutskottet
1986/87
347

1999/2000
196

2001/02
209

2002/03
57

2003/04
202
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Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
Register

2004/05
99
172
196
197

KrU1
KrU4
KrU6
KrU6

Fi 12
Ku 8
Ku 9
U7

X

KrU1
KrU1
KrU10
KrU14
KrU28
KrU28
KrU30
KrU29

Fi 17
N 31
Ku 11
U 23
Ku 12
Fi 42
Ku 13
Ku 15

X
X
X

KrU1
KrU1
KrU1
KrU1

Ku 16
IJ 9
Fi 67
M 25

X
X
X
X

X
X
X

2005/06
84
88
206
322
323
324
325
386

X
X
X
X
X

2006/07
37
38
39
40

Utbildningsutskottet
2000/01
229

UbU15

U1

X

UbU7

U2

X

UbU19
UbU15

U3
U4

X
X

UbU12

U5

X

UbU3
UbU8
UbU15

U6
U8
U9

X
X
X

2001/02
184

2002/03
160
204

2003/04
197

2004/05
126
204
289

190

Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

UbU4
UbU5
UbU3
UbU8
UbU10
UbU15
UbU13
UbU14
UbU18
UbU21
UbU21
UbU23
UbU20
UbU22

U 10
U 11
U 12
U 13
U 14
U 15
U 16
U 17
U 18
U 19
S 45
U 20
U 21
U 22

X

UbU3
UbU2
UbU1

U 24
U 26
U 27

X
X
X

Skr. 2006/07:75
Register

2005/06
149
150
160
180
181
214
240
241
258
305
306
307
312
313

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

2006/07
8
53
54

Trafikutskottet
1994/95
232

TU12

N1

X

TU3
TU9
TU10

N2
N3
N4

TU5
TU11

N6
N7

X
X

TU13

N9

X

TU2

N 12

X

1997/98
10
192
266

X
X
X

1999/2000
166
238

2000/01
249

2001/02
126
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Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
Register

2002/03
161

TU4

N 17

X

TU1
TU6
TU5

N 19
N 20
N 22

X
X
X

TU1
TU7
TU8
TU10

N 24
N 26
N 27
N 28

X
X
X
X

TU1
TU6
TU3
TU4
TU7
TU9
TU13
TU12
TU10
TU14
TU14
TU5
TU16

N 30
N 34
N 35
N 36
N 37
N 40
N 41
N 42
N 43
N 44
Ju 61
N 45
N 46

X
X

TU2
TU1

N 52
N 55

2003/04
75
161
182

2004/05
95
178
213
244

2005/06
81
134
141
142
143
221
222
223
256
259
260
308
331

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2006/07
4
35

X
X

Miljö- och jordbruksutskottet
1998/99
32

MJU3

N5

X

MJU17

Jo 1

X

1999/2000
253

192

Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

MJU16

M3

X

MJU22
MJU23

Jo 2
Jo 3

X
X

MJU10

Jo 4

MJU4
MJU11
MJU13
MJU18
MJU15
MJU20

M5
M6
Jo 5
Jo 6
Jo 7
M7

MJU3
MJU2
MJU8
MJU19
MJU21
MJU13
MJU24
MJU15
MJU22
MJU28
MJU23
MJU25
MJU31
MJU14
MJU20
MJU27
MJU29

M 10
Jo 8
Jo 9
M 11
M 12
Jo 10
M 15
M 16
M 17
M 18
Jo 12
M 20
M 21
M 22
Jo 14
Jo 15
M 23

MJU3
MJU1
MJU2
MJU2

Jo 17
M 26
Jo 19
N 58

Skr. 2006/07:75
Register

2000/01
270

2001/02
319
321

2002/03
230

X

2003/04
13
150
186
191
203
283

X
X
X
X
X
X

2005/06
48
108
171
189
212
220
287
343
344
345
357
387
388
389
390
391
392

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

2006/07
28
65
67
68

X
X
X
X
193

Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

NU8
NU11

N8
N 10

X

NU1
NU9
NU17
NU16

N 11
N 13
N 14
N 15

NU1
NU10

N 16
N 18

NU10

N 21

X

NU1
NU16

N 25
N 29

X
X

NU1
NU11
NU10
NU15
NU18
NU19
NU17
NU17
NU21

N 32
SB 2
N 38
N 39
N 47
N 48
Fi 53
N 49
N 50

NU1
NU1
NU2
NU3

N 56
UD 18
N 57
N 59

Skr. 2006/07:75
Register

Näringsutskottet
2000/01
172
272

X

2001/02
109
180
317
318

X
X
X
X

2002/03
74
194

X
X

2003/04
162

2004/05
117
297

2005/06
121
172
216
217
346
347
360
361
362

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2006/07
62
63
64
78

X
X
X
X

194

Rskr. nr.

Bet. nr.

Redovisas
under p.

Skrivelsen är
slutbeinte slutbehandlad (X) handlad (X)

Skr. 2006/07:75
Register

Arbetsmarknadsutskottet
1999/2000
83
149

AU1
AU5

S4
A1

X

X

AU9

A2

X

AU6

A3

AU4
AU8

A5
A6

AU1
AU4
AU3
AU3
AU7
AU11
AU8
AU9
AU10

A7
A9
A 10
Fi 23
A 11
IJ 7
A 12
A 13
A 14

AU2
AU4
AU5
AU5

A 15
A 16
IJ 11
A 17

X
X
X

BoU1
BoU11

M1
S1

X

BoU5

M2

2000/01
179

2003/04
185

X

2004/05
181
225

X
X

2005/06
109
162
174
175
202
257
282
315
316

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2006/07
3
86
87
88

X

Bostadsutskottet
1995/96
30
229

X

1997/98
141

X
195

Skr. 2006/07:75

2001/02
155
204

BoU6
BoU8

M4
Ju 11

BoU6
BoU8
BoU11
BoU10
BoU9
BoU9

Fi 24
M 13
M 14
Ju 59
M 19
Ju 96

X
X

2005/06
176
213
237
252
365
366

X
X
X
X
X
X

Civilutskottet
2006/07
27
72
73
74
77

CU2
CU1
CU1
CU1
CU3

Ju 101
S 54
Jo 20
M 27
IJ 10

X
X
X
X
X

Sammansatta justitie- och socialutskottet
2005/06
218

JuSoU1

S 33

X

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
2005/06
368

UFöU2

UD 13

X

UFöU1

Fö 9

X

2006/07
1

196

Statsrådsberedningen

Skr. 2006/07:75

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 mars 2007.
Närvarande statsråd: statsråden Olofsson, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson,
Odenberg, Larsson, Erlandsson, Torstensson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni, Billström, Adelsohn
Liljeroth, Tolgfors
Föredragande: statsrådet Olofsson
Regeringen beslutar skrivelse 2006/07:75 Redogörelse för behandlingen
av riksdagens skrivelser till regeringen.
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