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1
Ansökan om bidrag för att sprida och
implementera kunskap om sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter till kvinnor och
män som flytt till Sverige med anledning av
kriget i Ukraina
S2022/03010 (delvis)
2
Ansökningar om ekonomisk ersättning från
staten
S2022/02774
3
Förordningar
a) förordning om ändring i förordningen
(1992:1554) om kontroll av narkotika
b) förordning om ändring i förordningen
(1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
S2022/02971 (delvis)
S2022/02994 (delvis)
S2022/00000
4
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022
avseende Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering
S2022/00000
1 (4)

5
Uppdrag till Socialstyrelsen att motverka
ryktesspridning och desinformation om
socialtjänsten
S2022/00000 (delvis)
6
Uppdrag till Socialstyrelsen att planera och
genomföra en nationell hemlöshetskartläggning
S2022/00000 (delvis)
7
Uppdrag till Socialstyrelsen att samordna arbete
mot målen i regeringens nationella
hemlöshetsstrategi och analysera hur
kommunernas akuta boendelösningar används
S2022/00000 (delvis)
8
Uppdrag till länsstyrelserna att stödja
kommunerna i arbetet mot hemlöshet
S2022/00000 (delvis)
9
Uppdrag till Folkhälsomyndigheten att
sammanställa kunskap om och erfarenheter av
individbaserad riskbedömning vid blodgivning
S2022/00000 (delvis)
10
Uppdrag till Försäkringskassan och Inspektionen
för vård och omsorg om förstärkt samarbete
kring kontroll, uppföljning och tillsyn av
tandvårdens aktörer
S2022/00000 (delvis)
11
Uppdrag till Försäkringskassan och
Socialstyrelsen att stärka kontrollen över det
statliga tandvårdsstödet genom ökat samarbete
och förbättrad användning av registret över
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
S2022/00000 (delvis)
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12
Ändring av uppdraget till Socialstyrelsen att
genomföra insatser för en förbättrad
förlossningsvård samt för kvinnors hälsa
S2022/01058 (delvis)
13
Ändring av uppdraget till Socialstyrelsen att
betala ut statsbidrag till regionerna för att öka
antalet vårdplatser
S2022/01057 (delvis)
14
Ändring av uppdraget till länsstyrelserna att i
samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå
en högre vaccinationstäckning mot covid-19
S2021/06455 (delvis)
15
Kommittédirektiv
Ungdomskriminalitetsnämnder – en ny ordning
för att förebygga brottslighet
S2022/00000
16
Kommittédirektiv
En mer ändamålsenlig ordning för de nationella
vaccinationsprogrammen och det nationella
vaccinationsregistret
S2022/00000
17
Kommittédirektiv
En trygg uppväxt utan alkohol, tobak och
nikotinprodukter
S2016/05752
S2018/01092
S2020/06427
S2020/07264
S2020/08516
S2020/08807
S2020/09741
S2021/04664
S2022/00995
S2022/00000
3 (4)

18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om
författningsberedskap inför framtida pandemier
(S 2021:04)
S2022/00000
19
Nationell hemlöshetsstrategi
2022–2026
S2022/00000
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