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Konstitutionsutskottets betänkande 
2002/03:KU3  

 
 
 

Riksdagen inför 2000-talet (vilande 
grundlagsbeslut) 

 

   

 

Sammanfattning 
I betänkandet anmäls för slutligt beslut ett vilande beslut om ändring i rege-
ringsformen. Det vilande förslaget innebär att det i regeringsformens 9 kap. 
om finansmakten införs en hänvisning till att ytterligare bestämmelser finns i 
riksdagsordningen och särskild lag. Utskottet tillstyrker att riksdagen slutligt 
antar förslaget.  
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

Ändring i 9 kap. regeringsformen 
Riksdagen antar slutligt bifogat förslag till lag om ändring i regeringsformen. 

 
 

Stockholm den 24 oktober 2002 

På konstitutionsutskottets vägnar 

Per Unckel  

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Per Unckel (m), Göran Magnusson 
(s), Barbro Hietala Nordlund (s), Pär Axel Sahlberg (s), Kenth Högström (s), 
Ingvar Svensson (kd), Mats Einarsson (v), Mats Berglind (s), Henrik S Järrel 
(m), Anders Bengtsson (s), Tobias Krantz (fp), Kerstin Lundgren (c), Helene 
Petersson (s), Billy Gustafsson (s), Gustav Fridolin (mp), Hillevi Engström 
(m) och Liselott Hagberg (fp). 
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Redogörelse för ärendet 

Stiftande av grundlag  
Grundlag stiftas, ändras och upphävs genom två likalydande riksdagsbeslut. 
Det andra beslutet får inte fattas, förrän det efter det första beslutet har hållits 
val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats (8 kap. 15 
och 17 §§ regeringsformen).  

Konstitutionsutskottet skall till kammaren för slutligt beslut anmäla vi-
lande beslut i ärende angående grundlag eller riksdagsordningen. Till anmälan 
skall utskottet foga ett yttrande i ärendet (3 kap. 16 § och 4 kap. 8 § riksdags-
ordningen).  

Vilande beslut 
Riksdagen beslutade den 13 juni 2001 (förs. 2000/01:RS1, bet. 2000/01: 
KU23, prot. 2000/01:124) att som vilande anta det i riksdagsstyrelsens förslag 
2000/01:17 framlagda förslaget till lag om ändring i regeringsformen. 
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Utskottets överväganden 

Utskottets anmälan och yttrande 
Det vilande beslutet innebär att det i 9 kap. regeringsformen införs en hänvis-
ning till att ytterligare bestämmelser om riksdagens och regeringens befogen-
heter och skyldigheter i fråga om regleringen av statsbudgeten finns i riks-
dagsordningen och i vanlig lag. Genom detta betänkande anmäls nu det vi-
lande förslaget till lag om ändring i regeringsformen till kammaren för slutligt 
beslut. Utskottet tillstyrker att riksdagen slutligt antar förslaget. 
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BILAGA 

Riksdagsstyrelsens lagförslag 

Förslag till lag om ändring i regeringsformen  
Härigenom föreskrivs i fråga om regeringsformen1  
dels att nuvarande 9 kap. 11–13 §§ skall betecknas 9 kap. 12–14 §§,  
dels att det skall införas en ny paragraf, 9 kap. 11 §, av följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

9 kap.  
11  § 

 Ytterligare bestämmelser om riks-
dagens och regeringens befogenheter 
och skyldigheter i fråga om regle-
ringen av statsbudgeten finns i riks-
dagsordningen och särskild lag. 

____________ 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. 
 
 

 
1 Regeringsformen omtryckt 1998:1437. 

Elanders Gotab, Stockholm  2002 
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