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Utbildningsdepartementet
Expeditionschefen Katarina Back (ärendena 3–5,
13, 15–18)
Rättschefen Eva Lenberg (ärendena 7, 8, 14 och
20)
Ämnesrådet Torbjörn Malm (ärendena 1, 2, 6, 9–12,
19 och 21)

Föredragande:
statsrådet Ekström
Ärende:
1
Förordnande av nomineringspersoner för
universitet och högskolor inom
Utbildningsdepartementets område
U2022/00685

2
Entledigande och förordnande i
Etikprövningsmyndigheten
U2022/01405
U2022/
3
Bemyndigande att underteckna avtal mellan
staten och vissa regioner
U2022/02368 (delvis)
4
Ansökan om tillstånd att utfärda examina m.m.
U2014/03020
5
Återkallelse av tillstånd att utfärda examen
U2022/01552

1 (4)

6
Utfärdande av lag om ändring i skollagen
(2010:800) (rskr. 2021/22:411)
U2022/02415 (delvis)
7
Utfärdande av lag om in- och
utpasseringskontroller vid högskoleprovet
(rskr. 2021/22:412)
U2022/02416 (delvis)
8
Förordning om ändring i högskoleförordningen
(1993:100)
U2021/03669 (delvis)
U2022/
9
Förordning om ändring i förordningen
(2009:130) om yrkeshögskolan
U2020/00887
U2022/
10
Förordning om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)
U2022/
11
Förordning om ändring i förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning
U2022/
(delvis)
12
Förordningar
a) förordning om ändring i förordningen
(2011:1108) om vuxenutbildning
b) förordning om ändring i förordningen
(2016:937) om statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning
U2022/

2 (4)

13
Förordning om ändring i förordningen
(2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet
U2022/01969
U2022/
14
Förordning om in- och utpasseringskontroller
vid högskoleprovet
U2022/
15
Ändring av riktlinjer för budgetåret 2022 avseende
Folkbildningsrådet i fråga om användningen av
anslagen 14:1 och 14:3 inom utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid
U2022/

16
Uppdrag till Universitetskanslersämbetet
att utöva tillsyn över utbildning på
eftergymnasial nivå
U2020/03986 (delvis)
U2022/
17
Uppdrag till Universitetskanslersämbetet
att utöva tillsyn över utbildning på
eftergymnasial nivå
U2020/03986
U2022/
18
Uppdrag till Universitetskanslersämbetet
och Verket för innovationssystem att ta fram en
modell för uppföljning och utvärdering av
innovationskontoren vid universitet och
högskolor
U2022/

3 (4)

19
Kommittédirektiv
Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning
för vuxna
U2022/01316
U2022/01351
U2022/

20
Kommittédirektiv
En effektiv organisation för statlig
forskningsfinansiering
U2022/
21
Riksdagsskrivelse 2021/22:157 med
överlämnande av utbildningsutskottets
betänkande Riksrevisionens rapport om
yrkeshögskolan (bet. 2021/22:UbU8)
U2022/01024
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