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LAGRÅDET               

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-10-18 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per 

Virdesten och Erik Nymansson. 

 

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess 

 

Enligt en lagrådsremiss den 11 oktober 2012 (Justitiedepartementet) 

har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till  

  1.  lag om ändring i rättegångsbalken,  

  2. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,  

  3. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m., 

  4. lag om ändring i patentlagen (1967:837), 

  5. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-

domstolar, 

  6. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 

  7. lag om ändring i oljekrislagen (1975:197), 

  8. lag om ändring i lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet 

rörande mottagande av olja, 

  9. lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten, 

10. lag om ändring i förfogandelagen (1978:262), 

11. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), 
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12. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av 

kväveoxider vid energiproduktion, 

13. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön, 

14. lag om ändring i lagen (1991:1488) om handläggning av vissa 

ersättningar till den som tjänstgör inom totalförsvaret, 

15. lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditregle-

ring, 

16. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 

17. lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, 

18. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkrings-

givares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, 

19. lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet 

under krig eller krigsfara m.m., 

20. lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling 

av förpliktelser på finansmarknaden, 

21. lag om ändring i tullagen (2000:1281), 

22. lag om ändring i revisorslagen (2001:883), 

23. lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunika-

tion, 

24. lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säker-

ställda obligationer, 

25. lag om ändring i lagen (2004:46) om investeringsfonder, 

26. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse, 

27. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716), 

28. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227), 

29. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 

30. lag om ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, 

31. lag om ändring i lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus, 

32. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486), 

33. lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579), 
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34. lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film 

som ska visas offentligt, 

35. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043), 

36. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244), 

37. lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning 

och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departementsrådet 

Tobias Eriksson. 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 

 


