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Statsrådsberedningen

Riksmötet 2009/10
Propositioner avsedda att avlämnas under tiden den 15 september 2009 – 21 januari
2010.
Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och
i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av
riksdagen i höst och vilka som avses bli slutbehandlade senare under riksmötet. För
varje proposition anges en tidpunkt för avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet
ska ske senast vid den tidpunkten.
Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.

Statsrådsberedningen
Riksdagsbehandling i höst
1.

Skrivelse: Sveriges handlingsprogram för tillväxt och
sysselsättning – Uppföljningsrapport 2009

20 oktober

Justitiedepartementet
Riksdagsbehandling i höst
2.

Immunitet och privilegier för Europol

29 september

3.

Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och
asylprocedurdirektivet

1 oktober

2
4.

Förlängning av övergångsbestämmelserna till
polisdatalagen

7 oktober

5.

Ägande och förvaltning av hyreshus

8 oktober

6.

En reformerad grundlag

15 december

7.

Grundlagsskydd för digital bio och andra
yttrandefrihetsrättsliga frågor

15 december

8.

Säkerhetskopiors rättsliga status

15 december

9.

Ändringsprotokoll till Europakonventionen
– Europadomstolens domförhet

15 december

Riksdagsbehandling senare under riksmötet
10.

En ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

november

11.

En nedre promillegräns för sjöfylleri

november

12.

Skrivelse: Tillämpningen av lagen om särskild
utlänningskontroll

december

13.

Skrivelse: Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning
och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i
brottmål under år 2008

december

14.

Barnpornografibrott

december

15.

SIS II – en andra generation av Schengens
informationssystem

januari

16.

Ny kriminalvårdslagstiftning

januari

17.

Genomförande av rambeslut om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska
unionen

januari

18.

Preskription av vissa allvarliga brott

januari
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Utrikesdepartementet
Riksdagsbehandling i höst
19.

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella
Kosovostyrkan (KFOR)

3 november

20.

Fortsatt svenskt deltagande i internationella
säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

3 november

Försvarsdepartementet
-

Socialdepartementet
Riksdagsbehandling i höst
21.

Förstärkt stöd för att bryta utanförskapet för människor
med långvarig sjukfrånvaro

23 oktober

Riksdagsbehandling senare under riksmötet
22.

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen

12 november

23.

Följdändringar med anledning av Socialförsäkringsbalken

december

24.

Patientens rätt i vården, del II

december

25.

En översyn av narkotikalagstiftningen

januari

26.

Betalningsansvaret för underåriga barns avgifter i hälsooch sjukvården och tandvården

januari

27.

Etisk bedömning av nya metoder i vården

januari

28.

Patientdata och läkemedel m.m.

januari

29.

Översyn av tobakslagen

januari

30.

Översyn av myndigheterna inom smittskyddsområdet

januari
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Finansdepartementet
Riksdagsbehandling i höst
31.

Skrivelse: Kontroll av postförsändelser

16 september

32.

Budgetpropositionen för 2010

21 september

33.

Hösttilläggsbudget för 2009

21 september

34.

Obligatoriskt utgiftstak

21 september

35.

Skrivelse: Utnämningspolitiken

30 september

36.

Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor mellan
bostaden och arbetsplatsen

30 september

37.

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och
tomträtter genom vissa slag av delning

30 september

38.

Ändringar i reglerna om beskattning av vissa
penninglån och slopandet av avdragsrätten för ränta
på sådana lån

30 september

39.

Stadgeändringar för IMF och Världsbanken

2 oktober

40.

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för
tjänster, återbetalning till utländska företagare och
periodisk sammanställning

5 oktober

41.

Stabilitetsavgift

7 oktober

42.

Prissättningsbesked vid internationella transaktioner

8 oktober

43.

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella
skatteavtal mellan Sverige och Caymanöarna

8 oktober

44.

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor

14 oktober

45.

Beskattning av andelsbyten vid utflyttning

14 oktober

46.

Anstånd med inbetalning av skatt i samband med
uttagsbeskattning, m.m.

14 oktober
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47.

Vissa punktskattefrågor med anledning av
budgetpropositionen för 2010

21 oktober

48.

Det nya punktskattedirektivet

15 oktober

49.

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal
mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba

15 oktober

50.

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal
mellan Sverige och Nederländska Antillerna

15 oktober

51.

Ändringar i premiepensionssystemet

21 oktober

52.

Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar
inom handelsbolagssektorn

21 oktober

53.

Vissa inkomstskattefrågor med anledning av
budgetpropositionen för 2010

21 oktober

54.

Ytterligare sänkt skatt för pensionärer

21 oktober

55.

Ändring i reglerna om beskattning av
underskottsföretag

4 november

Riksdagsbehandling senare under riksmötet
56.

Oberoendet i den kommunala revisionen

oktober

57.

Skrivelse: Tillsyn

oktober

58.

Sekretess vid rekrytering av myndighetschefer

oktober

59.

Enhetstillstånd för förenklade förfaranden
– nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning

12 november

60.

Sekretess i ärenden om dödförklaring

10 december

61.

Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer
efter konkurs

december

Utbildningsdepartementet
Riksdagsbehandling i höst
62.

Vetenskapsrådets styrelse och interna organisation,

28 september
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inklusive elektorsfrågan
63.

Obligatorisk statlig befattningsutbildning för
nyanställda rektorer

20 oktober

Riksdagsbehandling senare under riksmötet
64.

Sfi i folkhögskola, m.m.

oktober

65.

Studieavgifter

november

66.

Ökad kvalitet och förbättrat resurstilldelningssystem
i högre utbildning

december

67.

En ny lärarutbildning

december

Jordbruksdepartementet
Riksdagsbehandling i höst
68.

Skyddade beteckningar på livsmedel och
jordbruksprodukter

29 september

Miljödepartementet
Riksdagsbehandling i höst
69.

Ändringar i systemet för utsläppshandel

8 oktober

Riksdagsbehandling senare under riksmötet
70.

Upphävande av förköpslagen

4 november

71.

Otillåtna avfallstransporter

4 november

72.

Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland

21 januari

Näringsdepartementet
Riksdagsbehandling i höst
73.

Ändrad verksamhetsform för Banverket Produktion

16 september

7

74.

Transportstyrelsens verksamhet inom körkortsoch yrkestrafikområdet

2 oktober

Riksdagsbehandling senare under riksmötet
75.

Ändrad verksamhetsform för Luftfartsverkets flygplatser

september

76.

Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion,
m.m.

oktober

77.

Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering,
innovation och rådgivning

oktober

78.

Fordonsbesiktning

oktober

79.

Ny luftfartslag

november

80.

Ny myndighetsstruktur på transportområdet

november

81.

Lotsning

december

82.

Förstärkt skydd för tystnadsplikt för ombud i
patenträttsliga frågor

december

83.

Alkolås till rattfyllerister och körkort i privat regi

januari

Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Riksdagsbehandling i höst
84.

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering
– egenansvar med professionellt stöd

29 oktober

Riksdagsbehandling senare under riksmötet
85.

En politik för den ideella sektorn

4 december

Kulturdepartementet
Riksdagsbehandling i höst
86.

Kulturpolitisk proposition

21 september

8

87.

Förenklat trossamfundsregister

24 september

Riksdagsbehandling senare under riksmötet
88.

Skrivelse: Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse m.m.

november

89.

Ny radio- och TV-lag m.m.

januari

Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsbehandling i höst
90.

En enklare semesterlag m.m.

15 september

91.

Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen

15 september

92.

Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen –
temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

16 november

Riksdagsbehandling senare under riksmötet
93.

Åtgärder med anledning av Lavaldomen

27 november

