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Föredragande: 
statsrådet Strömmer 

Ärende:  

1 
Framställning från Domstolsverket om 
medgivande att ingå hyresavtal  
Ju2022/02801 

 

  
2 
Framställning från Domstolsverket om 
medgivande att ingå hyresavtal  
Ju2022/02802 

 

  
3 
Framställning från Domstolsverket om 
medgivande att ingå hyresavtal 
Ju2022/02803 

 

  
4 
Utfärdande av lagar (rskr. 2022/23:16)  
a) lag om ändring i rättegångsbalken 
b) lag om ändring i lagen (1964:167) med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  
c) lag om ändring i lagen (1991:2041) om särskild 
personutredning i brottmål, m.m. 
d) lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 
e) lag om ändring i delgivningslagen (2010:1932) 
Ju2022/03351 
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5 
Utfärdande av lagar (rskr. 2022/23:13) 
a) lag om ändring i lagen (2016:1108) om 
ersättning till riksdagens ledamöter 
b) lag om ändring i lagen (2016:1108) om 
ersättning till riksdagens ledamöter 
Ju2022/03342 

 

  
6 
Utfärdande av lag om ändring i offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)  
(rskr. 2022/23:18) 
Ju2022/03354 

 

  
7 
Utfärdande av lag om ändring i regeringsformen 
(rskr. 2022/23:9) 
Ju2022/01283 
Ju2022/03340 

 

  
8 
Utfärdande av lagar (rskr. 2022/23:10) 
a) lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 
b) lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen 
c) lag om ändring i lagen (1991:1559) med 
föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och 
yttrandefrihetsgrundlagens områden 
Ju2022/01664 
Ju2022/03341 

 

  
9 
Utfärdande av lagar (rskr. 2022/23:8) 
a) lag om ändring i regeringsformen 
b) lag om ändring riksdagsordningen 
c) lag om ändring i lagen (2003:333) om Lagrådet 
Ju2022/03339 

 

  
10 
Utfärdande av lagar (rskr. 2022/23:11) 
a) lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 
b) lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen 
c) lag om ändring i brottsbalken 
d) lag om ändring i rättegångsbalken 
e) lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder 
för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 
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f) lag om ändring i lagen (2012:278) om 
inhämtning av uppgifter om elektronisk 
kommunikation i de brottsbekämpande 
myndigheternas underrättelseverksamhet 
Ju2022/01284 
Ju2022/03343 
  
11 
Förordningar  
a) förordning om ändring i 
förundersökningskungörelsen (1947:948) 
b) förordning om ändring i förordningen 
(1964:740) med föreskrifter för  
åklagare i vissa brottmål  
c) förordning om ändring i 
efterlysningskungörelsen (1969:293) 
d) förordning om ändring i 
strafföreläggandekungörelsen (1970:60) 
e) förordning om ändring i 
bötesverkställighetsförordningen (1979:197) 
f) förordning om ändring i förordningen 
(1992:289) om särskild  
personutredning i brottmål, m.m. 
g) förordning om ändring i förordningen 
(1994:1763) med särskilda  
bestämmelser om unga lagöverträdare 
h) förordning om ändring i förordningen 
(1997:406) om offentlig  
försvarare m.m. 
i) förordning om ändring i förordningen 
(2007:976) med instruktion för  
Rättsmedicinalverket 
j) förordning om ändring i förordningen 
(2007:1073) med instruktion för  
Domstolsverket 
k) förordning om ändring i förordningen 
(2007:1172) med instruktion för  
Kriminalvården 
l) förordning om ändring i 
delgivningsförordningen (2011:154) 
m) förordning om ändring i förordningen 
(2015:743) med instruktion för  
Åklagarmyndigheten 
Ju2022/00000 
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12 
Förordning om ändring i offentlighets- och 
sekretessförordningen (2009:641) 
Ju2022/00000 

 

  
13 
Förordning om ändring i förordningen 
(2005:661) om nationellt identitetskort 
Ju2022/00000  
Ju2022/01491 

 

  
14 
Uppdrag till Ekonomistyrningsverket att 
genomföra en fördjupad analys av 
Polismyndighetens avgiftsfinansierade 
verksamhet 
Ju2022/00000 

 

 


