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Föredragande: 
statsrådet Johansson 

Ärende:  

1 
Fortsatt anställning som direktör och chef för 
Revisorsinspektionen 
Ju2021/00000 

 

  
2 
Utnämning av hovrättsråd tillika vice 
ordförande på avdelning i Göta hovrätt 
Ju2021/03630 

 

  
3 
Ändrade anställningsvillkor för generaldirektören 
och chefen för Migrationsverket 
Ju2021/00000 

 

  
4 
Framställning om tillfälligt ekonomiskt stöd med 
anledning av Migrationsverkets avveckling av 
boendeplatser för asylsökande 
Ju2021/00000 

 

  
5 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:20)  
a) lag om ändring i brottsbalken 
b) lag om ändring i lagen (2014:408) om ändring 
i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken 
c) lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för 
folkmord, brott mot mänskligheten och 
krigsförbrytelser 
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d) lag om ändring i rättegångsbalken 
e) lag om ändring i lagen (1982:963) om 
rymdverksamhet 
f) lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd 
för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget 
Estonia 
g) lag om ändring i lagen (2002:444) om straff 
för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i 
vissa fall 
h) lag om ändring i lagen (2010:299) om straff 
för offentlig uppmaning, rekrytering och 
utbildning avseende terroristbrott och annan 
särskilt allvarlig brottslighet 
Ju2021/03720 (delvis) 
  
6 
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 
(1993:1467) med bemyndigande för riksåklagaren 
att förordna om väckande av åtal i vissa fall 
Ju2021/00000 

 

  
7 
Förordning om ändring i offentlighets- och 
sekretessförordningen (2009:641) 
Ju2021/00000 

 

  
8 
Förordningar 
a) förordning om digital bekräftelse av 
föräldraskap 
b) förordning om ändring i förordningen 
(1949:661) om skyldighet för domstol att lämna 
uppgifter i mål och ärenden enligt föräldra-
balken, m.m. 
c) förordning om ändring i förordningen 
(1969:624) om blodundersökning m.m. vid 
utredning av faderskap 
d) förordning om ändring i förordningen 
(1987:452) om avgifter vid de allmänna 
domstolarna 
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e) förordning om ändring i förordningen 
(2007:976) med instruktion för Rättsmedicinal-
verket 
Ju2021/00000 

  
9 
Förordning om ändring i utlänningsförordningen 
(2006:97) 
Ju2017/10042 (delvis) 
Ju2021/00000 

 

  
10 
Förordning om ändring i förordningen 
(2009:1237) om timkostnadsnorm inom 
rättshjälpsområdet 
Ju2021/03562 
Ju2021/00000 

 

  
11 
Bidrag till International Centre for Migration 
Policy Development (ICMPD) för dess 
verksamhet inom Budapestprocessen 
Ju2021/00000 

 

  
12 
Uppdrag till Migrationsverket om digitalt system 
för hantering av statliga ersättning till 
öppenvårdsapotek för läkemedel till asylsökande  
Ju2021/00000 

 

  
13 
Uppdrag till E-hälsomyndigheten om digitalt 
system för hantering av statlig ersättning till 
öppenvårdsapotek för läkemedel till asylsökande  
Ju2021/00000 

 

  
14 
Ändring av uppdraget till Brottsförebyggande 
rådet om att följa upp tillämpningen av 
sexköpsbrott 
Ju2021/00000 
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15 
Uppdrag till Myndigheten för familjerätt och 
föräldraskapsstöd att ta fram och sprida 
information om föräldraskapsrättsliga regler 
Ju2021/00000 
  
16 
Lagrådsremiss 
En ny konsumentköplag 
Ju2021/00000 (delvis) 

 

  
17 
Regeringens proposition  
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och 
yttrandefriheten 
Ju2021/00000 
Ju2021/03418 
Ju2020/02919 

 

  
18 
Kommittédirektiv  
Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors 
sexualitet 
Ju2021/00000 

 

  
19 
Kommittédirektiv 
En översyn av regleringen om frihetsberövande 
påföljder för unga 
Ju2021/00000 

 

  
20 
Ratificering av resolution 
Resolution ICC-ASP/14/Res.2 
Ju2021/03720 (delvis) 

 

  
21 
Ratificering av resolution 
Resolution ICC-ASP/16/Res.4 
Ju2021/03720 (delvis) 

 

  
22 
Ratificering av resolution 
Resolution RC/Res. 5 
Ju2021/03720 (delvis) 
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23 
Ratificering av resolution 
Resolution RC/Res. 6 
Ju2021/03720 (delvis) 
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