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Justitiedepartementet
Expeditionschefen Johan Danelius
(ärendena 1-2, 10, 13-14, 16-17)
Rättschefen Magnus Medin
(ärendena 3-7)
Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert
(ärendena 8-9, 11-12, 15)

Föredragande:
statsrådet Fritzon
Ärende:
1
Anställning som generaldirektör och chef för
Statskontoret
Ju2018/00491/LP
2
Anställning som vikarierande riksåklagare och
chef för Åklagarmyndigheten
Ju2018/00000/Å
3
Framställning om utlämning till Schweiz
JuBC2018/00253/BIRS (delvis)
4
Ansökan om förordnande att få väcka åtal
JuBC2017/00740/BIRS
5
Ansökan om nåd i brottmål
Ju2018/01561/BIRS
6
Ansökan om nåd i brottmål
Ju2017/06693/BIRS
7
Ansökan om nåd i brottmål
Ju2017/10050/BIRS
1 (4)

8
Utfärdande av lag om ändring i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400)
(rskr. 2017/18:000)
Ju2018/00000/L6
9
Utfärdande av lagar (rskr. 2017/18:305)
a) lag om ändring i riksdagsordningen
b) lag med instruktion för Nämnden för
prövning av statsråds och statssekreterares
övergångsrestriktioner
c) lag om ändring i lagen (1989:185) om arvoden
m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess
myndigheter och organ
d) lag om ändring i lagen (1989:186) om
överklagande av administrativa beslut av
Riksdagsförvaltningen och riksdagens
myndigheter
e) lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)
f) lag om ändring i lagen (2011:745) med
instruktion för Riksdagsförvaltningen
Ju2018/00000/L6
10
Utfärdande av lagar (rskr. 2017/18:307)
a) lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna
förvaltningsdomstolar,
b) lag om ändring i lagen (1998:603) om
verkställighet av sluten ungdomsvård
Ju2018/03087/L5
11
Förordning om ändring i förordningen
(1987:452) om avgifter vid de allmänna
domstolarna
Ju2018/00000/DOM
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12
Förordning om ändring i förordningen
(1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars
behörighet m.m.
Ju2018/00000/DOM
13
Beslut om förordningar
a) säkerhetsskyddsförordning (2018:000)
b) förordning om ändring i förordningen
(1989:149) om bevakningsföretag m.m.
c) förordning om ändring i förordningen
(2008:1002) med instruktion för Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap
d) förordning om ändring i förordningen
(2014:1103) med instruktion för
Säkerhetspolisen
e) förordning om ändring i förordningen
(2015:1052) om krisberedskap och
bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid
höjd beredskap
Ju2015/02740/L4
Ju2018/00000/L4
14
Uppdrag till Statskontoret att analysera
myndigheternas arbete med prognoser avseende
verksamhetsvolymer i rättskedjan
Ju2018/00000/KRIM
15
Lagrådsremiss
Stärkt skydd för valhemligheten
Ju2018/00000/L6 (delvis)
Ju2018/00824/L6 (delvis)
Ju2013/03126/L6 (delvis)
16
Riksdagsskrivelse 2017/18:142
Ju2018/00665/SSK
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17
Bemyndigande för Polismyndigheten att ingå ett
protokoll om samarbete med Ryska
federationens inrikesministerium i samband med
världsmästerskapen i fotboll 2018
Ju2018/00000/PO
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