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Föredragande: 
statsrådet Johansson 

Ärende:  

1 
Förordnande i advokatsamfundets 
disciplinnämnd 
Ju2022/02040 

 

  
2 
Ansökan om tillstånd enligt 28 § lagen 
(1963:583) om avveckling av fideikommiss att till 
aktiebolag tillskjuta fast egendom 
Ju2021/03930 

 

  
3 
Utfärdande av lag om ändring i utsökningsbalken 
(rskr. 2021/22:447) 
Ju2022/02208 

 

  
4 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:445) 
a) lag om ändring i lagen (1977:595) om 
erkännande och verkställighet av nordiska domar 
på privaträttens område 
b) lag om ändring i lagen (1979:1001) om 
erkännande av nordiska faderskapsavgöranden 
c) lag om ändring i lagen (1985:367) om 
internationella faderskapsfrågor  
Ju2022/02196 
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5 
Utfärdande av lag om ändring i rättegångsbalken 
(rskr. 2021/22:456) 
Ju2022/02212 

 

  
6 
Utfärdande av lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)  
(rskr. 2021/22:454) 
Ju2022/02210 (delvis) 

 

  
7 
Utfärdande av lag om ändring i skadeståndslagen 
(1972:207) (rskr. 2021/22:448) 
Ju2022/02209 

 

  
8 
Utfärdande av lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)  
(rskr. 2021/22:426) 
Ju2022/02282 (delvis) 

 

  
9 
Utfärdande av lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)  
(rskr. 2021/22:427) 
Ju2022/02283 

 

  
10 
Förordning om ändring i offentlighets- och 
sekretessförordningen (2009:641)  
Ju2022/00000 

 

  
11 
Förordning om ändring i 
aktiebolagsförordningen (2005:559) 
Ju2022/00000 
Ju2021/02273 

 

  
12 
Förordningar 
a) förordning om ändring i förordningen 
(1949:661) om skyldighet för domstol att lämna 
uppgifter i mål och ärenden enligt 
föräldrabalken, m.m. 
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b) förordning om ändring i förordningen 
(2014:1518) om behörig domstol vid erkännande 
och verkställighet av utländska avgöranden i 
vissa fall 
c) förordning om ändring i förordningen 
(2020:295) om ändring i förordningen (2019:242) 
om ändring i förordningen (2018:1865) om 
ändring i förordningen (2014:1518) om behörig 
domstol vid erkännande och verkställighet av 
utländska avgöranden i vissa fall 
Ju2022/00000 
  
13 
Förordningar 
a) förordning om företagsrekonstruktion 
b) förordning om ändring i förordningen 
(1987:452) om avgifter vid de allmänna 
domstolarna 
c) förordning om ändring i konkursförordningen 
(1987:916) 
d) förordning om ändring i 
aktiebolagsförordningen (2005:559) 
e) förordning om ändring i 
skuldsaneringsförordningen (2016:689) 
Ju2022/00000 
Ju2021/00749 
Ju2021/01037 

 

  
14 
Ändring av regleringsbrev för budgetår 2022 
avseende Justitiekanslern 
Ju2022/00555 (delvis) 
Ju2022/02207 (delvis) 

 

  
15 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Sveriges Domstolar  
Ju2021/03425 (delvis) 
Ju2022/02207 (delvis) 

 

  
16 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Åklagarmyndigheten  
Ju2022/02207 (delvis) 
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17 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Polismyndigheten  
Ju2022/01535  
Ju2022/02207 (delvis) 

 

  
18 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Säkerhetspolisen 
Ju2022/02207 (delvis) 

 

  
19 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Myndigheten för psykologiskt försvar 
Ju2022/02207 (delvis) 

 

  
20 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 
Ju2022/02207 (delvis) 

 

  
21 
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 
avseende anslag 2:5 
Ju2022/02207 (delvis) 

 

  
22 
Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap om dimensionerande 
planeringsförutsättningar för kommunal 
räddningstjänst under höjd beredskap 
Ju2022/00000 

 

  
23 
Ändring av uppdrag till Polismyndigheten, 
Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse och 
Socialstyrelsen om att förstärka och utveckla 
arbetet med stöd till avhoppare 
Ju2022/01537 
Ju2022/01578 
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24 
Regeringens proposition  
Protokoll om privilegier och immunitet för den 
enhetliga patentdomstolen 
Ju2022/00000 

 

  
25 
Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen 
(Ju2020:09) 
Ju2022/00000 

 

  
26 
Kommittédirektiv  
Skärpta kontroller vid fastighetsförvärv 
Ju2022/00000 

 

  
27 
Kommittédirektiv  
Ett säkrare och mer tillgängligt fastighetsregister 
Ju2022/00000 

 

  
28 
Kommittédirektiv 
Ett förstärkt samhällsskydd och en minskad risk 
för återfall i brott 
Ju2022/00000 

 

  
29 
Betänkandet Fri hyressättning vid nyproduktion 
(SOU 2021:50) 
Ju2021/02274 
Ju2022/01740 (delvis) 

 

  
30 
Betänkandet Läge och kvalitet i hyressättningen 
(SOU 2021:58) 
Ju2021/02635 

 

  
31 
Tillkännagivande om tillkännagivandet 
(2003:483) om EG:s förordning om 
bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller 
kommersiell natur 
Ju2022/02498 

 

 


