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3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1

Förslag till lag om ändring av riksdagsordningen

Härigenom föreskrivs att tilläggsbestämmelserna 4.6.1–4.6.4, 4.6.6, 4.6.12,
4.6.13, 4.6.15 och 5.12.1 riksdagsordningen1 skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4.6.12
Konstitutionsutskottet skall, utKonstitutionsutskottet skall, utöver sina uppgifter enligt 4 §, bereda
över sina uppgifter enligt 4 §, bereda
ärenden om lagstiftning i konstituärenden om lagstiftning i konstitutionella och allmänt förvaltningstionella och allmänt förvaltningsrättsliga ämnen, ärenden om pressrättsliga ämnen, ärenden om presseller partistöd, lagstiftning om radio,
eller partistöd, lagstiftning om radio,
television och film liksom andra
television och film liksom andra
ärenden som angår yttrandefrihet,
ärenden som angår yttrandefrihet,
opinionsbildning och religionsfrihet,
opinionsbildning och religionsfrihet,
övriga ärenden om riksdagen, Riksövriga ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsman och riksdagens
dagens ombudsman och riksdagens
myndigheter utom Riksbanken och
myndigheter utom Riksbanken och
Riksdagens revisorer, ärenden om
Riksdagens revisorer, ärenden om
medgivande från riksdagen att väcka
medgivande från riksdagen att väcka
talan mot riksdagsledamot eller att
talan mot riksdagsledamot eller att
ingripa i hans personliga frihet, äreningripa i hans personliga frihet samt
den om Sveriges representation i utärenden av allmän betydelse för den
landet samt ärenden av allmän betykommunala självstyrelsen.
delse
för
den
kommunala
självstyrelsen.

1 Riksdagsordningen omtryckt 1995:272.
2 Senaste lydelse 1996:158.
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Ärenden om anslag inom utgiftsområde 1. Rikets styrelse tillhör
konstitutionsutskottets beredning.
Finansutskottet skall, utöver sina
uppgifter enligt 5 § första stycket,
bereda ärenden om penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
kredit och fondväsendet, det affärsmässiga försäkringsväsendet samt
Riksdagens revisorer. Det skall vidare bereda ärenden av allmän betydelse för den kommunala ekonomin
samt ärenden om statlig statistik, redovisning, revision och rationalisering, om statens egendom och upphandling
i
allmänhet
och
förvaltningsekonomiska ärenden i
övrigt som icke rör enbart visst ämnesområde. Utskottet skall även bereda budgettekniska ärenden, granska beräkning av statens inkomster
samt sammanställa statsbudgeten.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2. Samhällsekonomi och
finansförvaltning, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldräntor m.m. samt 27. Avgiften till
Europeiska gemenskaperna tillhör
finansutskottets beredning.
Skatteutskottet skall, utöver sina
uppgifter enligt 5 § andra stycket,
bereda ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3. Skatteförvaltning och
uppbörd tillhör skatteutskottets beredning.
Justitieutskottet skall bereda
ärenden som rör domstolarna, arrendenämnderna och hyresnämn-

3 Senaste lydelse 1996:158.
4 Senaste lyselse 1996:158.
5 Senaste lyselse 1996:158.
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4.6.23

Finansutskottet skall, utöver sina
uppgifter enligt 5 § första stycket,
bereda ärenden om penning-, kredit-, valuta- och statsskuldspolitiken,
kredit och fondväsendet, det affärsmässiga försäkringsväsendet, samt
Riksdagens revisorer. Det skall vidare bereda ärenden av allmän betydelse för den kommunala ekonomin
samt ärenden om statlig personalpolitik, statlig statistik, redovisning, revision och rationalisering, om statens
egendom och upphandling i allmänhet och förvaltningsekonomiska
ärenden i övrigt som icke rör enbart
visst ämnesområde. Utskottet skall
även bereda budgettekniska ärenden,
granska beräkning av statens inkomster samt sammanställa statsbudgeten.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 2. Samhällsekonomi och
finansförvaltning, 25. Allmänna bidrag till kommuner, 26. Statsskuldräntor m.m. samt 27. Avgiften till
Europeiska gemenskaperna tillhör
finansutskottets beredning.

4.6.34

Skatteutskottet skall, utöver sina
uppgifter enligt 5 § andra stycket,
bereda ärenden om taxering, uppbörd och folkbokföring samt ärenden som rör exekutionssväsendet.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3. Skatt, tull och exekution
tillhör skatteutskottets beredning.

4.6.45

Justitieutskottet skall bereda
ärenden som rör domstolarna, arrendenämnderna och hyresnämn-
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derna, åklagarväsendet, polisväsendet,
utsökningsväsendet,
rättsmedicinen och kriminalvården samt
ärenden rörande brottsbalken, rättegångsbalken och lagar som ersätter
eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4. Rättsväsendet tillhör justitieutskottets beredning.
Utrikesutskottet skall bereda
ärenden om rikets förhållande till
och överenskommelser med andra
stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands utveckling samt ärenden i övrigt om
utrikes handel och internationellt
ekonomiskt samarbete, allt i den
mån ärendena icke tillhör annat utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5. Utrikesförvaltning och
internationell samverkan samt 7. Internationellt bistånd tillhör utrikesutskottets beredning.

derna, åklagarväsendet, polisväsendet, rättsmedicinen och kriminalvården samt ärenden rörande brottsbalken, rättegångsbalken och lagar
som ersätter eller har nära samband
med föreskrifter i dessa balkar.
Ärenden om anslag inom utgiftsområde 4. Rättsväsendet tillhör justitieutskottets beredning.
4.6.66

Utrikesutskottet skall bereda
ärenden om rikets förhållande till
och överenskommelser med andra
stater och mellanfolkliga organisationer, bistånd till annat lands utveckling samt ärenden i övrigt om
utrikes handel och internationellt
ekonomiskt samarbete, allt i den
mån ärendena icke tillhör annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 5. Internationell samverkan och 7. Internationellt bistånd
tillhör utrikesutskottets beredning.

4.6.127
Trafikutskottet skall bereda ärenTrafikutskottet skall bereda ärenden om järnvägar, post, telegraf, teleden om järnvägar, post, telegraf, telefon, vägar, vägtrafik, sjöfart, luftfart
fon, vägar, vägtrafik, sjöfart och luftoch väderlekstjänst.
fart.
Ärenden om anslag inom utgiftsÄrenden om anslag inom utgiftsområde 22. Kommunikationer tillområde 22. Kommunikationer tillhör trafikutskottets beredning.
hör trafikutskottets beredning.
4.6.138
Miljö- och jordbruksutskottet
Miljö- och jordbruksutskottet
skall bereda ärenden om jordbruk,
skall bereda ärenden om jordbruk,
skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och
skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och
fiske. Det skall även bereda ärenden
fiske samt värderlekstjänst. Det skall
om kärnsäkerhet, naturvård samt
även bereda ärenden om kärnsäkerärenden om miljövård i övrigt som
het, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som icke tillhör annat
icke tillhör annat utskotts beredning.

6 Senaste lydelse 1996:158.
7 Senaste lydelse 1996:158.
8 Senaste lydelse 1998:734.
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Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20. Allmän miljö- och naturvård samt 23. Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
tillhör miljö- och jordbruksutskottets beredning.

utskotts beredning.
Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20. Allmän miljö- och naturvård samt 23. Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
tillhör miljö- och jordbruksutskottets beredning.

4.6.159
Arbetsmarknadsutskottet
skall
Arbetsmarknadsutskottet
skall
bereda ärenden om arbetsmarknadsbereda ärenden om arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semespolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik
ter, arbetsmiljö samt jämställdhet
mellan kvinnor och män i arbetslivet.
samt jämställdhet mellan kvinnor
och män i arbetslivet.
Ärenden om anslag inom utgiftsÄrenden om anslag inom utgiftsområdena 13. Arbetsmarknad och
områdena 13. Arbetsmarknad och
14. Arbetsliv tillhör arbetsmark14. Arbetsliv tillhör arbetsmarknadsutskottets beredning.
nadsutskottets beredning.
5.12.110
Statsutgifterna skall hänföras till
Statsutgifterna skall hänföras till
följande utgiftsområden: 1. Rikets
följande utgiftsområden: 1. Rikets
styrelse, 2. Samhällsekonomi och fistyrelse, 2. Samhällsekonomi och finansförvaltning, 3. Skatt, tull och exenansförvaltning, 3. Skatteförvaltning
kution, 4. Rättsväsendet, 5. Internaoch uppbörd, 4. Rättsväsendet, 5. Uttionell samverkan, 6. Totalförsvar, 7.
rikesförvaltning och internationell
Internationellt bistånd, 8. Invandrare
samverkan, 6. Totalförsvar, 7. Interoch flyktingar, 9. Hälsovård, sjuknationellt bistånd, 8. Invandrare och
vård och social omsorg, 10. Ekonoflyktingar, 9. Hälsovård, sjukvård
misk trygghet vid sjukdom och hanoch social omsorg, 10. Ekonomisk
dikapp, 11. Ekonomisk trygghet vid
trygghet vid sjukdom och handiålderdom, 12. Ekonomisk trygghet
kapp, 11. Ekonomisk trygghet vid
för familjer och barn, 13. Arbetsålderdom, 12. Ekonomisk trygghet
marknad, 14. Arbetsliv, 15. Studieför familjer och barn, 13. Arbetsstöd, 16. Utbildning och universimarknad, 14. Arbetsliv, 15. Studietetsforskning, 17. Kultur, medier,
stöd, 16. Utbildning och universitrossamfund och fritid, 18. Samtetsforskning, 17. Kultur, medier,
hällsplanering,
bostadsförsörjning
trossamfund och fritid, 18. Samoch byggande, 19. Regional utjämhällsplanering
bostadsförsörjning
ning och utveckling, 20. Allmän miloch byggande, 19. Regional utjämjö- och naturvård, 21. Energi, 22.
ning och utveckling, 20. Allmän milKommunikationer, 23. Jord- och
jö- och naturvård, 21. Energi, 22.
skogsbruk, fiske med anslutande
Kommunikationer, 23. Jord- och
näringar, 24. Näringsliv, 25. Allmänskogsbruk, fiske med anslutande
na bidrag till kommuner, 26. Statsnäringar, 24. Näringsliv, 25. Allmänskuldräntor m.m. och 27. Avgiften
na bidrag till kommuner, 26. Statstill Europeiska gemenskaperna.
skuldräntor m.m. och 27. Avgiften

9 Senaste lydelse 2000:1062.
10 Senaste lydelse 2000:1062.
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till Europeiska gemenskaperna.
Denna lag träder i kraft den 1 september 2001 och tillämpas första gången i
fråga om statsbudgeten för år 2002.
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3.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1996:506) om
överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en
övervakningskommitté m.m.

Härigenom föreskrivs att lagen (1996:506) om överlåtelse av en
förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m. skall ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse
Föreslagen lydelse
Regeringen får överlåta till en
övervakningskommitté att fullgöra
förvaltningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt
samlat programdokument eller ett
fastställt operativt program. Uppgifter
som får överlåtas får innefatta myndighetsutövning.
Övervakningskommittéerna skall
vara inrättade i enlighet med artikel
25 i rådets förordning (EEG) nr
4253/88 av den 1 december 1988 om
tillämpningsföreskrifter för förordningen (EEG) nr 2052/88 vad gäller
samordningen av de olika strukturfondernas verksamhet dels inbördes,
dels med Europeiska investeringsbanken och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet.
Överlåtelse enligt första stycket
får även ske till en interregional beslutsgrupp, vilken inrättats för genomförande av ett operationellt program för att öka gränsregionalt
samarbete.

Regeringen får överlåta till en
övervakningskommitté att fullgöra
förvaltningsuppgifter i den omfattning som framgår av ett fastställt
samlat programdokument, ett fastställt operativt program eller ett fastställt program för gemenskapsinitiativ.
Uppgifter som får överlåtas får innefatta myndighetsutövning.
Övervakningskommittéerna skall
vara inrättade i enlighet med artikel
35 i rådets förordning (EG) nr
1260/1999 av den 21 juni 1999 om
allmänna bestämmelser för strukturfonderna vad gäller samordningen av
de olika strukturfondernas verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbanken och andra
befintliga finansieringsorgans verksamhet.
Överlåtelse enligt första stycket
får även ske till en styrkommitté, vilken inrättats för genomförande av
ett program för gemenskapsinitiativ
för att öka gränsregionalt samarbete,
eller till ett organ i ett annat medlemsland inom EU vilket i ett program för
gemenskapsinitiativ har utsetts att vara
förvaltningsmyndighet eller utbetalande myndighet för det programmet i enlighet med artikel 9 i rådets förordning
(EG) nr 1260/1999 av den 21 juni
1999 om allmänna bestämmelser för
strukturfonderna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
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3.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:756) om
tilldelning av spårkapacitet

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2§
I denna lag avses med
statens spåranläggningar: de spåranläggningar som tillhör staten och som
drivs av och förvaltas av Banverket,
spårinnehavare: företag som är ansvarigt för att anlägga och underhålla
spåranläggningen, liksom för att sköta kontroll- och säkerhetssystemen,
trafikutövare: varje privat eller offentligt företag vars huvudsakliga verksamhet är gods- eller passagerarbefordran på spåranläggningar och som disponerar dragfordon för denna trafik,
Tågtrafikledningen: en enhet inom
Tågtrafikledningen: en enhet inom
Banverket med ansvar för bl.a. banBanverket med ansvar för bl.a. banfördelning, trafikledning och tilldelfördelning och tilldelning av tågläning av tåglägen,
gen,
tågläge: ett tågs planerade läge i tidtabellen.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
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