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Föredragande: 
statsrådet Ygeman 

Ärende:  

1 
Lön till generaldirektören och chefen för 
Domstolsverket 
Ju2022/00000 

 

  
2 
Lön till generaldirektören och chefen för 
Ekobrottsmyndigheten 
Ju2022/00000 

 

  
3 
Lön till generaldirektören och chefen för 
Integritetsskyddsmyndigheten 
Ju2022/00000 

 

  
4 
Lön till justitiekanslern och chefen för 
Justitiekanslern 
Ju2022/00000 

 

  
5 
Lön till generaldirektören och chefen för 
Kriminalvården 
Ju2022/00000 

 

  
6 
Lön till generaldirektören och chefen för 
Kustbevakningen 
Ju2022/00000 
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7 
Lön till överdirektören vid Kustbevakningen 
Ju2022/00000 

 

  
8 
Lön till överdirektören vid Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
Ju2022/00000 

 

  
9 
Lön till rikspolischefen och chefen för 
Polismyndigheten  
Ju2022/00000 

 

  
10 
Lön till direktören och chefen för 
Revisorsinspektionen 
Ju2022/00000 

 

  
11 
Lön till generaldirektören och chefen för 
Rättsmedicinalverket 
Ju2022/00000 

 

  
12 
Lön till generaldirektören och chefen för Statens 
haverikommission 
Ju2022/00000 

 

  
13 
Lön till riksåklagaren och chefen för 
Åklagarmyndigheten 
Ju2022/00000 

 

  
14 
Lön till vice riksåklagaren vid 
Åklagarmyndigheten 
Ju2022/00000 

 

  
15 
Anställning som departementsråd i 
Regeringskansliet 
FA2022/00629 
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16 
Entledigande och förordnande i insynsrådet vid 
Polismyndigheten 
Ju2019/00173 (delvis) 

 

  
17 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:316)  
a) lag om ändring i rättegångsbalken 
b) lag om ändring i föräldrabalken  
c) lag om ändring i brottsbalken  
d) lag om ändring i lagen (1971:289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar  
e) lag om ändring i lagen (1981:324) om 
medborgarvittnen 
Ju2022/01814 

 

  
18 
Utfärdande av lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)  
(rskr. 2021/22: 319) 
Ju2022/01798 

 

  
19 
Utfärdande av lag om ändring i lagen (1988:254) 
om förbud beträffande knivar och andra farliga 
föremål (rskr. 2021/22:306) 
Ju2022/01771 

 

  
20 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22: 317)  
a) lag om finansiell information i 
brottsbekämpningen 
b) lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 
c) lag om ändring i lagen (2018:1693) om 
polisens behandling av personuppgifter inom 
brottsdatalagens område 
d) lag om ändring i lagen (2021:1190) om 
ändring i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 
Ju2022/01796 
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21 
Utfärdande av lag om ändring i brottsbalken 
(rskr. 2021/22:318) 
Ju2022/01797 (delvis) 

 

  
22 
Utfärdande av lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)  
(rskr. 2021/22:315)  
Ju2022/01806 

 

  
23 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:305) 
a) lag om ändring i lagen (1946:816) om 
bevisupptagning åt utländsk domstol 
b) lag om ändring i lagen (1946:817) om 
bevisupptagning vid utländsk domstol 
c) lag om ändring i lagen (2003:493) om EG:s 
förordning om bevisupptagning i mål och 
ärenden av civil eller kommersiell natur 
Ju2022/01770 

 

  
24 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:307)  
a) lag om ändring i lagen (2018:1855) om ändring 
i sjölagen (1994:1009) 
b) lag om ändring i lagen (2018:1856) om 
ändring i lagen (2010:976) om ändring i sjölagen 
(1994:1009) 
c) lag om ändring i lagen (2018:1857) om ändring 
i lagen (2017:723) om ändring i sjölagen 
(1994:1009) 
Ju2022/01772 

 

  
25 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:304) 
a) lag om ändring i årsredovisningslagen 
(1995:1554) 
b) lag om ändring i försäkringsavtalslagen 
(2005:104) 
Ju2022/01794 
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26 
Utfärdande av lagar (rskr. 2021/22:308) 
a) lag om ändring i lagen (2005:59) om 
distansavtal och avtal utanför affärslokaler 
b) lag om ändring i lagen (1994:1512) om 
avtalsvillkor i konsumentförhållanden 
Ju2022/01789 

 

  
27 
Förordning om finansiell information i 
brottsbekämpningen 
Ju2022/00000 
Ju2021/00584 

 

  
28 
Förordning om ändring i offentlighets- och 
sekretessförordningen (2009:641) 
Ju2022/00000 

 

  
29 
Förordningar  
a) förordning (2022:000) med kompletterande 
bestämmelser till EU:s 
bevisupptagningsförordning 
b) förordning om ändring i förordningen 
(2022:000) med kompletterande bestämmelser 
till EU:s bevisupptagningsförordning 
c) förordning om ändring i förordningen 
(2008:808) med kompletterande föreskrifter till 
EG:s delgivningsförordning 
d) förordning om ändring i förordningen 
(2008:808) med kompletterande bestämmelser 
till EU:s delgivningsförordning 
Ju2022/00000 

 

  
30 
Förordning om ändring i förordningen (2014:19) 
om formulär vid distansavtal och avtal utanför 
affärslokaler 
Ju2022/00000 

 

  
31 
Information till kommissionen med anledning av 
EU:s delgivningsförordning 2020/1784  
Ju2022/00000 

 

 


