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Föredragande: 
statsrådet Elger 

Ärende:  

1 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:324) 
a) lag om ändring i lagen (1998:293) om 
utländska försäkringsgivares och 
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige  
b) lag om ändring i lagen (2004:46) om 
värdepappersfonder  
c) lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- 
och finansieringsrörelse 
d) lag om ändring i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden 
e) lag om ändring i lagen (2010:751) om 
betaltjänster  
f) lag om ändring i försäkringsrörelselagen 
(2010:2043) 
g) lag om ändring i lagen (2011:755) om 
elektroniska pengar 
h) lag om ändring i lagen (2014:275) om viss 
verksamhet med konsumentkrediter 
i) lag om ändring i lagen (2016:1024) om 
verksamhet med bostadskrediter 
j) lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
Fi2022/01779 
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2 
Utfärdande av lag om ändring i lagen (2000:192) 
om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 
(rskr. 2021/22:330) 
Fi2022/ 
 

 

3 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:321) 
a) lag med kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om återhämtning och 
resolution av centrala motparter 
b) lag om ändring i lagen (1988:1385) om 
Sveriges riksbank 
c) lag om ändring i lagen (2007:528) om 
värdepappersmarknaden 
d) lag om ändring i lagen (2015:1016) om 
resolution 
e) lag om ändring i lagen (2015:1017) om 
förebyggande statligt stöd till kreditinstitut 
Fi2022/01769 
 

 

4 
Förordningar 
a) förordning med kompletterande bestämmelser 
till EU:s förordning om återhämtning och 
resolution av centrala motparter 
b) förordning om ändring i förordningen 
(2007:1447) med instruktion för 
Riksgäldskontoret 
c) förordning om ändring i förordningen 
(2014:993) om särskild tillsyn och 
kapitalbuffertar 
d) förordning om ändring i förordningen 
(2015:1035) om förebyggande statligt stöd till 
kreditinstitut 
e) förordning om ändring i förordningen 
(2022:000) om ändring i förordningen 
(2007:1447) med instruktion för 
Riksgäldskontoret 
Fi2022/ 
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5 
Förordningar 
a) förordning om ändring i förordningen 
(2009:93) med instruktion för 
Finansinspektionen 
b) förordning om ändring i förordningen 
(2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga 
funktionärer att anmäla innehav av finansiella 
instrument 
Fi2022/ 
 

 

6 
Förordning om ändring i förordningen 
(2020:521) om konto- och värdefackssystem 
Fi2022/ 
 

 

7 
Lagrådsremiss  
Förvalsalternativet inom premiepensionen 
Fi2020/00584 (delvis) 
Fi2022/          (delvis) 

 

 

8 
Regeringens proposition  
Samverkan mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism 
Fi2019/02426  
Fi2021/02185  
Fi2021/02222  
Fi2022/00740  
Fi2022/01412 
Fi2022/ 

 
 

 


