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Ärende:
1
Förordnande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
S2021/04231
S2022/02142
S2022/00000
2
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:443)
a) lag om tobaksfria nikotinprodukter
b) lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter
S2022/03058 (delvis)
3
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:416)
a) lag om ändring i socialförsäkringsbalken
b) lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
S2022/03047 (delvis)
4
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:428)
a) lag om egenvård
b) lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i
socialförsäkringsbalken
c) lag om ändring i lagen (2022:000) om ändring i
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade
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d) lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade
e) lag om ändring i patientlagen (2014:821)
f) lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30)
S2022/03055
5
Utfärdande av lag om ändring i smittskyddslagen
(2004:168) (rskr. 2021/22:442)
S2022/03056
6
Förordningar
a) förordning om tobaksfria nikotinprodukter
b) förordning om ändring i förordningen (2019:223)
om tobak och liknande produkter
S2022/03058 (delvis)
7
Förordning om egenvård
S2022/00000
8
Förordningar
a) förordning om ändring i förordningen (1993:1090)
om stöd och service till vissa funktionshindrade
b) förordning om ändring i förordningen (1993:1091)
om assistansersättning
S2022/00000
9
Förordning om statsbidrag till kommuner för att
stärka arbetet med att motverka hemlöshet
S2022/00000
10
Förordning om ändring i förordningen (2015:284)
med instruktion för Socialstyrelsen
S2022/00000
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11
Förordning om ändring i förordningen (2012:606)
om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopningsoch tobaksområdet m.m.
S2021/02705
S2022/00000
12
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022
avseende Folkhälsomyndigheten
S2022/00000
13
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022
avseende Läkemedelsverket
S2022/00000
14
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022
avseende Inspektionen för vård och omsorg
S2022/00000
15
Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att bidra till
arbetet för rationell antibiotikaanvändning
internationellt samt betala ut medel till den nationella
arbetsgruppen för rationell antibiotikaanvändning
S2022/00000 (delvis)
16
Uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga befintliga
skyddade utrymmen och lokaler avsedda för hälsooch sjukvården
S2022/00000 (delvis)
17
Uppdrag till länsstyrelserna att stödja kommunerna
i deras arbete med den kommunala hälso- och
sjukvårdens och socialtjänstens beredskap
S2022/00000 (delvis)
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18
Uppdrag till Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att
påbörja ett långsiktigt arbete med att skyndsamt stärka
öppenvårdsapotekens beredskap gällande utlämning
av läkemedel från apotek
S2022/00000 (delvis)
19
Uppdrag till Socialstyrelsen att stärka
blodverksamheterna
S2022/00000 (delvis)
20
Uppdrag till E-hälsomyndigheten om förstärkt
implementeringsstöd vid införande av Nationell
läkemedelslista
S2022/00000 (delvis)
21
Uppdrag till Socialstyrelsen att informera om
egenberedskap när det gäller läkemedel och
medicintekniska produkter
S2021/03085 (delvis)
S2022/00000 (delvis)
22
Uppdrag till Socialstyrelsen att utveckla och
presentera statistik avseende hälso- och
sjukvårdspersonal verksam inom primärvården
S2022/00000 (delvis)
23
Uppdrag till Socialstyrelsen inför inrättande av ett
Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg vid
Socialstyrelsen
S2021/08232
S2022/00000
24
Uppdrag till Socialstyrelsen om stöd för
tillämpningen av lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga – LVU
S2022/00000 (delvis)
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25
Uppdrag till Socialstyrelsen om förutsättningar för
nationella riktlinjer på området rehabilitering,
habilitering och hjälpmedel
S2022/01683 (delvis)
S2022/00000 (delvis)
26
Uppdrag till Statskontoret att följa upp och analysera
kunskapslyftet för barnets rättigheter
S2022/00000 (delvis)
27
Lagrådsremiss
Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens
försörjningsberedskap
S2022/00000 (delvis)
28
Kommittédirektiv
Översyn av subventionering av speciallivsmedel
till barn
S2022/00000
29
Kommittédirektiv
Hälsodata som nationellt intresse – en lagstiftning för
interoperabilitet
S2022/00000
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