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Nummer och titel 
 

 
Innehåll 
 

 
1. Grundlagsutredningen: 

Kallelser och protokoll 

 
 Kallelser med förslag till dagordning under. Materialet avser 

perioden 2004-11-08 – 2008-11-17 
 Mötesprotokoll från perioden 2004-12-07 – 2008-11-24 
 Arbetsplaner för kommitténs arbete  
 Förslag till disposition av kommande betänkande daterat 2006-

10-06. 
 

 
2. Grundlagsutredningen: 

Promemorior 
 

 
 Register över samtliga promemorior 
 (3) Personvalets utformning 
 (6) Skilda valdagar m.m. 
 (11) Folkomröstningar 
 (12) Kommunala folkomröstningar och folkinitiativ 
 (13) Regeringsbildningen och förhållandet regering och riksdag i 

övrigt 
 (15) Lagprövning och författningsdomstol 
 (16) Domstolarna i konstitutionen 
 (17) Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd 
 (19) Begränsning av användningen av folkomröstningar på 

nationell och lokal nivå – en redovisning av debatten 
 (21) Frågan om hur Sveriges medlemskap i EU bör återspeglas i 

regeringsformen 
 (26) Lagprövning i ett europeiskt perspektiv 
 (37) Lokalt folkinitiativ i några europeiska länder 
 (38) Det kommunala styrelseskicket – alternativa styrelseformer 
 (40) Exempel på konstitutionella regleringar av EU-

medlemskapet 
 (42) Underlag för diskussioner om nationella och kommunala 

folkomröstningar 
 (43) Några alternativa modeller för kommunalt folkinitiativ 
 (44) Folkomröstning i grundlagsfrågor 
 (45) EU och regeringsformen – en generell reglering 
 (52) Underlag för diskussioner om regleringen av domstolarna i 

regeringsformen 
 (55) Utnämning av högre domare – diskussionspromemoria 

 
 

3. Grundlagsutredningen: 
Promemorior (forts) 

 

 
 (56) Underlag för diskussioner om normkontroll 
 (58) Underlag för diskussioner om förhållandet riksdag – 

regering 
 (62) Diskussionsunderlag för kommunala frågor 
 (65) Underlag för övergripande diskussion  av utredningens 

översyn 
 (76) Lagtextförslag 6 kap. regeringsformen 



 (77) Lagtextförslag 7 kap. regeringsformen 
 (80) Relationen mellan riksdag – regering 
 (81) Beredning av EU-ärenden hos regering och riksdag 
 (93) Arbete med översyn av konstitutionsutskottets granskning 
 (99) Betänkandeutkast – Domstolarna och förvaltningen 
 (100) Betänkandeutkast – Normgivningsmakten 
 (104) Skiljaktig mening vid regeringsbeslut 
 (109) Betänkandeutkast – Regeringsbildningsfrågor 
 (117) Betänkandeutkast – Kommunala självstyrelsens 

grundlagsskydd 
 (120) Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd – 

underlag för fortsatt diskussion 
 (131) Förhandsanmälan av partier och kandidater 
 (133) Frågan om ett tillägg till 8 kap. 2§ RF angående 

universitet och högskolor 
 (134) Några ytterligare frågor som bör tas upp på 

internatsammanträdet 28-29 oktober 2008 
 (135) Kompletteringar och justeringar efter internatsammanträde 

28-29 oktober 2008 
 

*** 
 Dokumentation från GU:s internat 5-6 september 2005 

 
 

 
4. Grundlagsutredningen: 

Diarium 
 

 
 Diarium – förteckning 
 Urval av dokument från GU:s diarium 

 
 
 

 
5. Nyhetsrapportering i 

dagspress om 
Grundlagsutredningen 

 
 
 

 
 (1) Dagens Nyheter 
 (2) Svenska Dagbladet 
 (3) Debattartiklar 
 (4) Ledare angående slutbetänkande 
 (5) Artiklar angående Grundlagsutredningens tillkomst 
 (10) Övrigt 

 
 

6. Intervjuer – del 1 
 

 
 Utskrifter av intervjuer (huvudsakligen med 

Grundlagsutredningens ledamöter)  
 

 
7. Intervjuer – del 2 

 

 
 Utskrifter av intervjuer (huvudsakligen med 

Grundlagsutredningens ledamöter) 
 

 
8. Intervjuer – del 3 

 

 
 Utskrifter av intervjuer (huvudsakligen med ledamöter i 

Konstitutionsutskottet) 
 

 
9. Intervjuer – del 4 

 

 
 Utskrifter av intervjuer (huvudsakligen med politiker i Sveriges 

Kommuner och Landsting) 
 

 


