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Föredragande: 
statsrådet Ekström 

Ärende:  

  

1 
Inrättande av en övervakningskommitté för det 
nationella programmet för Europeiska 
socialfonden+ 2021-2027 
A2022/                                   
A2022/00861 
 

 

2 
Entledigande i övervakningskommittén för det 
nationella socialfondsprogrammet 2014-2020 
A2022/                                
 

 

3 
Förordnande i övervakningskommittén för det 
nationella programmet för Europeiska 
socialfonden+ 2021-2027 
A2022/                                  
 

 

4 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:427) 
a) lag om ändring i lagen (1988:1465) om 
ledighet för närståendevård 
b) lag om ändring i lagen (1988:1465) om 
ledighet för närståendevård 
c) lag om ändring i föräldraledighetslagen 
(1995:584) 
d) lag om ändring i lagen (1998:209) om rätt till 
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ledighet av trängande familjeskäl 
e) lag om ändring i lagen (1999:678) om 
utstationering av arbetstagare 
A2022/00932 
 
5 
Utfärdande av lag om ändring i lagen (1997:238) 
om arbetslöshetsförsäkring (rskr. 2021/22:447) 
A2022/00962 
 

 

6 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:426) 
a) lag om ändring i lagen (1997:238) om 
arbetslöshetsförsäkring 
b) lag om ändring i lagen (2000:625) om den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
c) lag om ändring i lagen (2002:546) om 
behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
d) lag om ändring i lagen (2010:536) om valfrihet 
hos Arbetsförmedlingen 
A2022/00931 
 

 

7 
Förordningar 
a) förordning om ändring i förordningen 
(2013:1157) om stöd för 
yrkesintroduktionsanställningar 
b) förordning om ändring i förordningen 
(2017:462) om särskilda insatser för personer 
med funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga 
c) förordning om ändring i förordningen 
(2018:42) om särskilt anställningsstöd 
d) förordning om ändring i förordningen 
(2018:43) om stöd för nystartsjobb 
A2022/                                     
 

 

8 
Förordning om ändring i förordningen 
(2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska 
verksamheten 
A2022/                                     
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9 
Förordningar 
a) förordning om ändring i förordningen 
(2018:42) om särskilt anställningsstöd 
b) förordning om ändring i förordningen 
(2018:43) om stöd för nystartsjobb 
A2022/                                    
 

 

10 
Förordning om ändring i förordningen 
(2022:816) om ändring i förordningen (2002:623) 
om behandling av personuppgifter i den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten 
A2022/                                   
 

 

11 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Jämställdhetsmyndigheten 
A2022/                                
 

 

12 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Arbetsförmedlingen 
A2022/                               
 

 

13 
Kommittédirektiv 
Skydd, stöd och vård för personer som har 
utsatts för övergrepp vid produktion eller 
distribution av pornografi 
A2022/                                  
 

 

14 
Kommittédirektiv 
En översyn av beredskapen i arbetslivet 
A2022/                                 
 

 

 


