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Föredragande: 
statsrådet Johansson 

Ärende:  

1 
Anmälan till regeringens proposition  
Extra ändringsbudget för 2022 – Stöd till 
Ukraina 
Ju2022/00000 

 

  
2 
Anställning som departementsråd i 
Regeringskansliet 
FA2022/00650 

 

  
3 
Entledigande och förordnande i insynsrådet vid 
Domstolsverket 
Ju2022/01877 

 

  
4 
Förordnande i Notarienämnden 
Ju2022/00990 
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5 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:323)  
a) lag om särskild kontroll av vissa utlänningar 
b) lag om ändring i lagen (2006:304) om 
rättsprövning av vissa regeringsbeslut 
c) lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn 
över viss brottsbekämpande verksamhet 
d) lag om ändring i lagen (2018:1693) om 
polisens behandling av personuppgifter inom 
brottsdatalagens område 
e) lag om ändring i lagen (2019:1182) om 
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter 
f) lag om ändring i lagen (2020:62) om hemlig 
dataavläsning 
Ju2022/01935 (delvis) 

 

  
6 
Utfärdande av lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)  
(rskr. 2021/22:330) 
Ju2022/00000 

 

  
7 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:321)  
a) lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 
b) lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979) 
Ju2022/01945 

 

  
8 
Utfärdande av lag om ändring i brottsbalken 
(rskr. 2021/22:325) 
Ju2022/01936 (delvis) 
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9 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:324) 
a) terroristbrottslag 
b) lag om ändring i brottsbalken 
c) lag om ändring i rättegångsbalken 
d) lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar 
för elektroniska anslagstavlor 
e) lag om ändring i lagen (2006:343) om 
Försvarsmaktens stöd till polisen vid 
terrorismbekämpning 
f) lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder 
för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
g) lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 
h) lag om ändring i fängelselagen (2010:610) 
i) lag om ändring i lagen (2012:278) om 
inhämtning av uppgifter om elektronisk 
kommunikation i de brottsbekämpande 
myndigheternas underrättelseverksamhet 
j) lag om ändring i lagen (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer 
k) lag om ändring i lagen (2017:496) om 
internationellt polisiärt samarbete 
l) lag om ändring i lagen (2020:968) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
förordning om ömsesidigt erkännande av beslut 
om frysning och beslut om förverkande 
Ju2022/01934  

 

  
10 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:326) 
a) lag om ändring i utsökningsbalken 
b) lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207) 
c) lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322) 
Ju2022/01937 (delvis) 
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11 
Förordningar  
a) förordning om särskild kontroll av vissa 
utlänningar 
b) förordning om ändring i förordningen 
(1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars 
behörighet m.m. 
c) förordning om ändring i förordningen 
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till 
vittnen, m.m. 
d) förordning om ändring i förordningen 
(1992:824) om fingeravtryck m.m. 
e) förordning om ändring i förordningen 
(1999:1134) om belastningsregister 
f) förordning om ändring i förordningen 
(1999:1135) om misstankeregister 
g) förordning om ändring i offentlighets- och 
sekretessförordningen (2009:641) 
h) förordning om ändring i häktesförordningen 
(2010:2011) 
i) förordning om ändring i förordningen 
(2014:1103) med instruktion för 
Säkerhetspolisen  
j) förordning om ändring i förordningen 
(2018:1746) om kriminalvårdens behandling av 
personuppgifter inom brottsdatalagens område 
Ju2022/00000 
Ju2020/01303 (delvis) 

 
 

  
12 
Förordningar 
a) förordning om ändring i förordningen 
(2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan 
mot viss organiserad brottslighet  
b) förordning om ändring i 
säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) 
Ju2022/00000 
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13 
Förordningar  
a) förordning om ändring i förordningen 
(1982:117) om underrättelse till Inspektionen för 
vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i 
vissa brottmål 
b) förordning om ändring i förordningen 
(1999:1134) om belastningsregister 
c) förordning om ändring i fängelseförordningen 
(2010:2010) 
d) förordning om ändring i förordningen 
(2015:743) med instruktion för 
Åklagarmyndigheten 
e) förordning om ändring i förordningen 
(2015:744) med instruktion för 
Ekobrottsmyndigheten 
Ju2022/00000 
  
14 
Förordningar 
a) förordning om ändring i förordningen 
(1981:967) om skyldighet för domstol och 
Kronofogdemyndigheten att lämna 
underrättelser om vissa beslut av exekutiv 
betydelse 
b) förordning om ändring i förordningen 
(1995:1301) om handläggning av 
skadeståndsanspråk mot staten 
Ju2022/00000 

 

  
15 
Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap att bedöma vilka krav som ska ställas 
på skyddade utrymmen samt genomföra en 
inventering av sådana utrymmen  
Ju2022/00000 

 

  
16 
Lagrådsremiss  
Ett oberoende tvistlösningsförfarande för 
kollektiva hyrestvister 
Ju2022/00000 (delvis)  
Ju2021/02739 (delvis) 
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