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Förord
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess uppgift att styra riket och 
förverkliga sin politik. Tjänstemännen stödjer regeringen genom att utreda olika 
frågor, utforma förslag till lagstiftning, ta fram förslag till budget, ge underlag för 
styrning av myndigheter, utveckla relationer med andra länder och förbereda olika 
beslut och ställningstaganden i förhandlingar, till exempel inom EU. 

Regeringskansliets årsbok ger exempel på verksamhet som har bedrivits inom 
 myndigheten under föregående år. I årsboken redovisas också Regeringskansliets 
verksamhet genom ett antal statistiska mått. 

Jag hoppas att årsboken 2020 ger dig en ökad inblick i Regeringskansliets verksam
het. För mer information besök gärna vår webbplats www.regeringen.se. 

Mikael Granholm  
Förvaltningschef i Regeringskansliet

http://www.regeringen.se
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Fakta om Regeringskansliet

Regeringskansliets organisation
Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2020 av  Statsrådsberedningen, 
elva departement och Förvaltningsavdelningen. Myndigheten leds av stats
ministern, vilket innebär att statsministern är såväl regeringschef som chef för 
myndigheten Regeringskansliet. I den löpande ledningen av  Regeringskansliet 
biträds statsministern av en statssekreterare i Statsrådsberedningen, av förvalt
ningschefen i  Regeringskansliet samt av rättschefen i Statsrådsberedningen. I 
varje  departements ledning finns ett eller flera statsråd (ministrar), varav ett är 
 departementschef. Varje statsråd har stöd av statssekreterare, politiskt sakkunniga, 
pressekreterare och tjänstemän i departementet. Förvaltningsavdelningen leds av 
 förvaltningschefen. 

Utlandsmyndigheterna – det vill säga ambassader, representationer, delegationer 
vid internationella organisationer som EU, FN och OECD samt  karriärkonsulat 
– är egna myndigheter som i administrativt hänseende är direkt underställda 
 Regeringskansliet. 

Regeringen tillsätter kommittéer och särskilda utredare. Dessa är egna myndig
heter som lyder under regeringen.

Organisationsskiss Regeringen

Regeringskansliet

Förvaltningsavdelningen – FA

U
trikesdepartem

entet – U
D

U
tbildningsdepartem

entet – U

Socialdepartem
entet – S

N
äringsdepartem

entet – N

M
iljödepartem

entet – M

Kulturdepartem
entet – Ku

Justitiedepartem
entet – Ju

Infrastrukturdepartem
entet – I

Försvarsdepartem
entet – Fö

Finansdepartem
entet – Fi

Arbetsm
arknadsdepartem

entet – A

Statsrådsberedningen – SB



7Regeringskansliets årsbok 2020

Regeringskansliets uppgift
  ”Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i 

 övrigt biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet.” (1 § förordningen 
(1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet). 

Tjänstemännens arbete
Av Regeringskansliets cirka 4 600 tjänstgörande är ungefär 200 politiskt  tillsatta. 
De av Regeringskansliets medarbetare som inte är politiskt tillsatta har sina an
ställningar oavsett vilka som sitter i regeringen. Tjänstemännens uppgift är att 
bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och 
utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med 
frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till 
de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internatio
nella förhandlingar, inom till exempel EUområdet, ingår också i arbetet. 

Regeringskansliets verksamhet
I appendixdelen av årsboken beskrivs Regeringskansliets verksamhet i ett antal 
statistiska mått som på olika sätt speglar myndighetens uppgifter. Uppgifterna kan 
delas in i sju huvudverksamheter som kortfattat går att beskriva så här: 

1. Lagstiftningsprocessen
Det är tjänstemännens uppgift att på regeringens uppdrag bearbeta  politiska 
 initiativ, utforma utredningsdirektiv och beslutsunderlag. De ska även remiss 
behandla betänkanden, utarbeta lagrådsremisser och propositioner samt förbereda 
utfärdande av de lagar som riksdagen beslutat om. 

2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning
Regeringskansliets tjänstemän tar fram underlag och förslag till statsbudget, 
 analyserar och följer upp budgeten, tar fram underlag till de instruktioner och 
regleringsbrev som styr myndigheterna, medverkar i tillsättning av styrelser och 
myndighetschefer samt håller löpande kontakt med myndigheterna. 

3. Regeringsärenden
Regeringskansliets tjänstemän bereder regeringsärenden. Det handlar bland 
annat om propositioner, skrivelser, uppdrag till myndigheter, anslags och 
 bidragsärenden samt vissa förvaltningsärenden. 

4. EU-arbete och internationellt arbete
Det är Regeringskansliets uppgift att bereda svenska ståndpunkter och driva 
 förhandlingsarbete i EU samt ta fram förslag till hur EUdirektiv ska införlivas  
i svensk rätt. Regeringskansliets tjänstemän företräder Sverige även i andra inter
nationella förhandlingar, bland annat inom FNsystemet.

5. Extern kommunikation
Regeringskansliet bistår regeringen när det gäller kommunikation med omvärlden. 
Tjänstemännen skriver till exempel underlag till svar på frågor och interpellationer 
från riksdagen samt brev och epost från allmänheten. 
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6. Särskilda projekt och program
Särskilda projekt och program är verksamhet av förvaltningskaraktär som bedrivs 
i Regeringskansliet. Det är verksamhet som pågår under begränsad tid. 

7. Internt stöd
Inom Regeringskansliet hanteras bland annat intern verksamhetsplanering, 
ekonomiadministration, HRfrågor, itstöd, bevakning och säkerhet, arkive
ring, diarieföring och lokalförsörjning.
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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna 
 arbetet i Regeringskansliet samt för att samordna den svenska 
EU-politiken. I Statsrådsberedningen tjänstgjorde under året i 
medeltal 212 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid Statsrådsberedningen:

Initiativ

Global lansering av FN:s globala utvecklingsrapport 
(Human Development Report)
Sverige var medvärd för lanseringen av FN:s 30:e globala utvecklingsrapport i 
 december. Rapporten lyfte fram hur ekonomisk och mänsklig utveckling kan ske 
och främjas utan att detta görs på bekostnad av planetens resurser. Statsminister 
Stefan Löfven deltog i invigningsceremonin, som hölls helt digitalt.

Inrättande av klimatkollegium
Regeringen har som mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 
För att nå detta mål måste klimatfrågan integreras i alla relevanta politikområden. 
Av den anledningen inrättade regeringen ett klimatkollegium inom Regerings
kansliet. Kollegiet, som leds av statsminister Stefan Löfven, hade sitt första möte  
i november med temat flygets klimatomställning och Sveriges biodrivmedelspro
duktion.

Sverige och Spanien värdar för digitalt toppmöte om starkare FN
I december samlades ett tiotal stats och regeringschefer till ett digitalt toppmöte 
som Spanien och Sverige stod som värdar för. Syftet var att samla en grupp länder 
som tillsammans är redo att bidra till ett starkare FN i samband med organisatio
nens 75årsfirande. Länderna vill också bygga global opinion för en hållbar åter
uppbyggnad efter pandemin.

Toppmöten

Möten i Europeiska rådet med fokus på coronapandemin, 
klimatmål för 2030, långtidsbudget och Belarus
Statsminister Stefan Löfven representerar Sverige i Europeiska rådet. Rådet möts 
normalt fyra gånger under ett år. Under 2020 deltog statsministern även i extrain
satta möten med anledning av coronapandemin. Förutom arbetet med anledning  
av pandemin var klimatmål för 2030, långtidsbudget, rättsstatens principer och 
brexit exempel på frågor som stod i fokus när EU:s stats och regeringschefer 
 möttes under året.

Deltagande i toppmöte mellan EU och länderna på västra Balkan 
I maj träffade statsminister Stefan Löfven och EU:s övriga stats och regerings
chefer ledarna från sex länder på västra Balkan i ett videomöte. Coronapandemin 
och konsekvenserna av det var en fråga på agendan, men ledarna diskuterade även 
ett utökat samarbete mellan EU och länderna på västra Balkan.
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Deltagande vid öppnandet av FN:s generalförsamling 17–30 september
Statsminister Stefan Löfven deltog när FN:s generalförsamling öppnade i septem
ber. Under högnivåmötet antog FN:s stats och regeringschefer en deklaration, 
framförhandlad under ledning av Sverige och Qatar. Frågor som Sverige  särskilt 
lyfte fram var pandemiresponsen, inklusive rättvis global tillgång till vaccin mot 
covid19, klimat, fred och säkerhet – med särskilt fokus på Jemen, demokrati, 
humanitära frågor och jämställdhet – vid sidan av engagemanget för  mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 samt nedrustning och 
ickespridning av kärnvapen.

Urval av utrikesresor

Statsminister Stefan Löfven i bilaterala överläggningar 
med Tysklands förbundskansler Angela Merkel
I september reste statsminister Stefan Löfven till Berlin för bilaterala överlägg
ningar med Tysklands förbundskansler Angela Merkel. De båda ledarna samtalade 
om EUsamarbetet framöver, de stora frågorna på EU:s dagordning och aktuella 
händelser.

Statsminister Stefan Löfven i möte med Frankrikes 
president Emmanuel Macron
Statsminister Stefan Löfven reste till Paris i juli för möte med president 
 Emmanuel Macron. På dagordningen stod aktuella frågor inför det europeiska 
rådet den 17–18 juli och det svenskfranska samarbetet inom olika områden.

Statsministern Stefan Löfven på minneshögtid för befrielsen 
av koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau
I januari deltog statsminister Stefan Löfven vid en minneshögtid i Auschwitz 
Birkenau för att uppmärksamma att det var 75 år sedan koncentrationslägret 
 befriades. Från Sverige deltog även kronprinsessan Victoria, riksdagens talman 
Andreas Norlén samt överlevande från Förintelsen.

EU-minister Hans Dahlgren i möte med Norges 
utrikesminister Ine Eriksen Søreide 
EUminister Hans Dahlgren reste till Oslo i februari för överläggningar med 
Norges utrikesminister Ine Eriksen Søreide. De diskuterade bland annat aktuella 
EUfrågor som långtidsbudgeten och de kommande förhandlingarna med Stor
britannien.

Urval av inrikes möten och resor

Statsminister Stefan Löfven i digitala möten med pensionärsorganisationer
I mars höll statsminister Stefan Löfven och miljö och klimatminister samt vice 
statsminister Isabella Lövin ett digitalt möte med Pensionärernas riksorganisation, 
PRO, SPF Seniorerna och Svenska kommunalpensionärernas förbund, SKPF. På 
mötet diskuterades vikten av att följa myndigheternas rekommendationer med 
 anledning av coronapandemin.
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Statsminister Stefan Löfven invigde Hybrit:s pilotanläggning
Statsminister Stefan Löfven besökte tillsammans med miljö och  klimatminister 
samt vice statsminister Isabella Lövin Luleå och SSAB i augusti för att  inviga 
 Hybrit:s nya pilotanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp. Stats
ministern besökte även Älvsbyn för att tillsammans med kommunledningen 
 träffa företagsföreträdare för Polarbröd och ta del av hur den omfattande branden 
som totalförstörde fabriken påverkar orten och företaget.

Statsminister Stefan Löfven i digitala möten med medborgare
Statsministern samtalade vid flera tillfällen med medborgare som gjort insatser 
för att hjälpa och stötta sina medmänniskor under coronapandemin. På ett möte 
i november pratade han med personer som lagat mat till intensivvårdspersonal, 
 arrangerat läxhjälp på distans, ordnat digital seniorgympa och samordnat kommu
nalt hjälparbete. De inbjudna till mötet i december hade bland annat ordnat all
sång på Facebook och annorlunda julklappsutdelning i coronatider.

Statsminister Stefan Löfven i digitalt möte med vårdpersonal 
Statsminister Stefan Löfven samtalade på ett möte i november med intensivvårds
personal från Blekinge, Skåne och Västerbotten om läget i intensivvården.

Statsminister Stefan Löfven besökte Uppsala län
I februari besökte statsminister Stefan Löfven Uppsala län för att ta del av olika 
verksamheters arbete för att stärka tryggheten lokalt. Bland annat besökte han 
Gränbyskolan, polisen och Uppsala kommuns socialförvaltning.

EU-minister Hans Dahlgren i möten med unga runt om i Sverige
EUminister Hans Dahlgren påbörjade under året EUresan för att ta del av 
ungas syn på EU. Besöken – inledningsvis på plats, men därefter digitalt – skedde 
på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige. Syftet med mötena var att 
bidra till att öka delaktigheten i EUarbetet genom att informera och samtala om 
regeringens EUprioriteringar och att föra en dialog om EU:s framtid. 

EU-minister Hans Dahlgren besökte Europeiska smittskyddsmyndigheten
EUminister Hans Dahlgren besökte i februari den Europeiska smittskydds
myndigheten i Solna för att få en genomgång av myndighetens arbete kopplat 
till coronaviruset. Den Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC ( European 
 Center for Disease Prevention and Control), verkar för att skydda EU:s med
borgare mot smittsamma sjukdomar.

Internationella besök i Sverige

Finlands nya statsminister Sanna Marin
I januari tog statsminister Stefan Löfven emot Finlands nya statsminister Sanna 
Marin på Harpsund i Sörmland. Det var hennes första bilaterala utlandsbesök 
sedan hon tillträdde som statsminister i december 2019. Den oroväckande situa
tionen i Iran och Irak var ett av ämnena som diskuterades. Vidare samtalade de 
om aktuella EUfrågor som de pågående budgetförhandlingarna och brexit.
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Estlands premiärminister Jüri Ratas 
Statsminister Stefan Löfven tog emot Estlands premiärminister Jüri Ratas i 
 januari. De två regeringscheferna talade om aktuella frågor, bilaterala frågor 
 mellan Estland och Sverige, dagsaktuella frågor samt EUfrågor som till exempel 
brexit och Östliga partnerskapet.

Spaniens premiärminister Pedro Sánchez
Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besökte statsminister Stefan Löfven 
på Harpsund i Sörmland i juli. Under mötet diskuterade de bland annat corona
pandemin och dess ekonomiska effekter samt de kommande budgetförhandling
arna i EU.

Sydkoreas talman Park Byeong-seug
I september tog statsminister Stefan Löfven emot Sydkoreas talman Park 
 Byeongseug för en artighetsvisit på Sagerska. Besöket var ett led i att följa upp 
2019 års 60årsfirande av de diplomatiska relationerna, då president Moon Jaein 
 besökte Sverige och statsministern genomförde ett svarsbesök till Seoul.

Andra aktiviteter

Tal till nationen med anledning av coronapandemin
I mars och november höll statsminister Stefan Löfven tal till nationen med 
 anledning av coronapandemin. I talen betonade han bland annat vikten av att 
hålla sig till myndigheternas råd och rekommendationer.

Beslut att stödja EU-kommissionen i mål mot Polen
Regeringen beslutade i januari att stödja kommissionen i ett mål vid EU  
dom stolen om polska domstolars oberoende. Kommissionen väckte talan vid 
EUdomstolen mot Polen om fördragsbrott. Den menar att Polen inte säkerställt 
landets domstolars oberoende och inte heller möjligheten och skyldigheten för 
 nationella domstolar att begära förhandsavgöranden från EUdomstolen.
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Departementens verksamhet
Arbetsmarknadsdepartementet
Under 2020 ansvarade Arbetsmarknadsdepartementet bland 
annat för frågor om arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö 
samt för arbetet för ökad jämställdhet och mänskliga rättigheter 
samt arbete för ökad integration och minskad segregation.  
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året  
i medeltal 192 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Uppdrag till Arbetsförmedlingen 
Arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen fortsatte under året. I december 
gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa en ändamålsenlig 
lokal närvaro och en likvärdig service i hela landet, även i kommuner där myndig
heten saknar egna kontor. Arbetsförmedlingen fick också i uppdrag att  fortsätta 
införa utvecklade matchningstjänster för att dra lärdomar inför ett kommande 
 reformerat system.

Sommarjobb och jobb för unga
Regeringen presenterade under våren ett flertal åtgärder för att stärka förutsätt
ningarna för att möta en ökad arbetslöshet. För att fler ungdomar skulle få möjlig
het att ta sitt första steg in på arbetsmarknaden fick Arbetsförmedlingen i ansvar 
att fördela 280 miljoner kronor till sommarjobb och jobb för unga i kommunerna. 

Satsning för att motverka arbetslivskriminalitet
I februari fick en utredare i uppdrag att biträda Arbetsmarknadsdepartementet 
med att bland annat följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma 
kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet.

Förslag på lagändringar för mer likabehandling mellan 
utstationerad och inhemsk arbetskraft
I april beslutade regeringen om en proposition (prop. 2019/20:150) för att 
 Sverige skulle implementera EU:s ändringsdirektiv till utstationeringsdirektivet. 
 Regeringen föreslog en rad lagändringar som skulle ge mer lika villkor mellan 
 utstationerad och inhemsk arbetskraft. Ändringarna började gälla den 30 juli.

Kommissionen för jämställda livsinkomster
I mars tillsatte regeringen en kommission för jämställda livsinkomster (dir. 
2020:22). Kommissionen fick i uppdrag att lämna förslag som syftar till att lång
siktigt öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Uppdraget 
ska redovisas senast den 20 december 2021.

En handlingsplan för att motverka segregation
I december beslutade regeringen om handlingsplanen ”Ett Sverige som håller ihop 
– Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla”. 
I handlingsplanen redovisas regeringens insatser under de närmaste åren för att 
motverka och minska den socioekonomiska segregationen i Sverige.
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Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Förstärkningar av a-kassan 
För att stärka den ekonomiska tryggheten vid en ökande arbetslöshet och för 
de som redan är arbetslösa har en rad tillfälliga åtgärder genomförts under 
2020.  Syftet var att fler skulle få arbetslöshetsersättning, bland annat genom 
 ändrade medlemsvillkor och lättnader i arbetsvillkoret. Därutöver höjdes också 
ersättnings nivåerna i arbetslöshetsförsäkringen efter förslag till riksdagen i april 
och maj (prop. 2019/20:146 och prop. 2019/20:167). Det infördes även tillfälliga 
regler som gav ökade möjligheter till akassa för företagare.

Arbetsmiljöarbete under coronapandemin
I april gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att säkerställa tillgången till 
personlig skyddsutrustning för samhällsviktiga yrkesgrupper. I december fick 
myndigheten också i uppdrag att ta fram en vägledning för arbetsmiljöarbetet 
under pandemin för att undvika smittspridning av corona på arbetsplatser.

Flera åtgärder för att möta ökad utsatthet
Regeringen beslutade om en förordning om statsbidrag för att fördela 100 miljo
ner kronor till ideella organisationers arbete för att möta ökad utsatthet med an
ledning av coronapandemin. Pengarna fördelades till organisationer som arbetar 
med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med  våldsutsatta 
kvinnor, barn och hbtqpersoner och mot våld i nära relationer och heders
relaterat våld och förtryck. För att stärka det långsiktiga arbetet mot våld  fattade 
regeringen också beslut om att permanenta länsstyrelsernas uppdrag gällande 
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och 
människo handel från och med 2021.
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Finansdepartementet
Under 2020 ansvarade Finansdepartementet för frågor som 
rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens 
budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och 
förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarade de-
partementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och 
samhällsplanering samt konsumentlagstiftning. I departementet 
(inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året i medeltal 508 
personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Fler extra ändringsbudgetar än någonsin tidigare
Regeringen överlämnade tolv extra ändringsbudgetar till riksdagen under året, 
 utöver de sedvanliga vår och ändringsbudgetarna. Ändringsbudgetarna innehåller 
åtgärder som syftar till att mildra coronapandemins konsekvenser.

Finansminister Magdalena Andersson vald till ordförande för IMFC
I december valdes finansminister Magdalena Andersson till ordförande för 
 Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), Internationella 
valuta fondens högsta rådgivande organ. Det är mer än 50 år sedan en svensk hade 
en så inflytelserik position i fonden och första gången någonsin som en kvinna 
innehar posten.

16 förslag från Välfärdskommissionen
Välfärdskommissionens uppdrag går ut på att identifiera och analysera  konkreta 
åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla  välfärdstjänster 
av god kvalitet i framtiden. Kommissionen samlar företrädare för stat,  kommuner, 
regioner och centrala arbetstagarorganisationer. Finansminister  Magdalena 
 Andersson är ordförande i kommissionen, som under 2020 presenterade 
 sammanlagt 16 förslag.

Konsumentskyddande åtgärder på finansmarknadsområdet
Under året har ett flertal propositioner med förslag om åtgärder för att stärka 
 konsumentskydden på finansmarknadsområdet lämnats till riksdagen. Det hand
lar bland annat om att förbättra konsumenternas möjligheter att påverka den egna 
pensionen genom en effektivare flytträtt, åtgärder för att stärka konsumenternas 
ställning vid ehandel samt skärpta regler för att stärka skyddet på inlåningsmark
naden så att sparare inte förlorar sina insättningar.

Emission av gröna obligationer
Som en del av arbetet med att ställa om mot en mer hållbar utveckling genom
förde Riksgälden på uppdrag av regeringen en emission av gröna obligationer. 
Genom att främja marknaden för gröna obligationer ökar möjligheterna till håll
bara investeringar. Staten som utgivare av gröna obligationer uppmuntrar på så 
sätt andra aktörer till marknaden för hållbara investeringar. De gröna obligationerna 
bidrar också till att synliggöra Sveriges miljö och klimatsatsningar och effekterna 
av dem.
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Nya servicekontor 
För att stärka den statliga närvaron och förbättra servicen till medborgarna  fattade 
regeringen beslut om att öppna fyra nya servicekontor. Dessutom finns förslag 
om ytterligare 28 nya servicekontor samt att fler myndigheter ansluts till dem. Vid 
kontoren kan besökare i dag göra ärenden till Försäkringskassan, Pensionsmyn
digheten och Skatteverket samt vid vissa kontor även Arbetsförmedlingen.

Handlingsplan mot korruption i offentlig sektor
En handlingsplan mot korruption i offentlig sektor togs fram.  Handlingsplanen 
ska bidra till ett mer samordnat och strukturerat arbete mot korruption i den 
 offentliga förvaltningen. 

Arbete för en förbättrad ekonomisk situation för kommuner och regioner
I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) föreslogs att vissa kommuner 
och regioner ges ett tillfälligt ekonomiskt stöd och en delegation inrättas för att 
hantera detta. Stödet ska främja åtgärder för en ekonomi i balans och god eko
nomisk hushållning. Regeringen tillsatte i september också en utredning (dir. 
2020:88) med uppdrag att föreslå åtgärder för en mer effektiv och ändamålsenlig 
ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Nya regler för stöd vid korttidsarbete (korttidspermittering)
I april 2020 infördes nya regler för stöd vid korttidsarbete, eller korttidspermit
tering som det också kallas. Korttidspermittering innebär att anställda går ner i 
arbetstid en tid samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. De 
anställda får behålla en stor del av sin lön samtidigt som företagets personal
kostnader minskar. 

På grund av pandemin är stödet förstärkt under 2020 och första halvåret 2021  
på så sätt att den så kallade subventionsgraden, det vill säga hur stor andel av 
 kostnaden för arbetstidsminskningen som staten står för, är högre jämfört med 
den ordinarie nivån i lagen. Regeringen har också gjort det möjligt för företagen 
att minska arbetstiden för de anställda med upp till 80 procent under vissa perio
der. I vanliga fall är den maximala arbetstidsförkortningen 60 procent. Hittills har 
nästan 600 000 personer beviljats korttidspermittering.

Omställningsstöd
Omställningsstödet är ett nytt stöd som regeringen har infört till följd av pande
min. Stödet innebär att företag som har tappat en stor del av sin omsättning kan 
få ekonomiskt stöd för att täcka sina fasta kostnader. Stödet har förlängts och för
stärkts vid flera tillfällen.
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Försvarsdepartementet
Under 2020 ansvarade Försvarsdepartementet för frågor om 
landets försvar, totalförsvaret, internationellt försvars- och 
 säkerhetspolitiskt samarbete, försvarsunderrättelseverksamhet, 
internationella insatser samt folkrätt vid väpnad konflikt.  
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året 
i medeltal 131 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Satsning på totalförsvaret 2021–2025 
I oktober föreslog regeringen i en proposition om totalförsvaret (prop. 2020/21:30) 
en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret. Det fem
åriga försvarsbeslutet innefattar omvärldsanalys, säkerhetspolitisk inriktning, för
slag om en utökad krigsorganisation med förstärkningar inom samtliga försvars
grenar och funktioner samt återinrättandet av fem regementen och en flygflottilj. 
Satsningen innebär en cirka 45procentig nivåhöjning av försvarsanslagen till 
2025, i förhållande till 2020.

Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 
Regeringen föreslog riksdagen att anta regeringens lagförslag i en  proposition 
(prop. 2019/20:110) om ny lagstiftning om operativt militärt stöd mellan  Sverige 
och Finland. Lagregleringen syftar bland annat till att möjliggöra snabbare 
 beslut om att ge respektive ta emot operativt militärt stöd inom ramen för det 
svenskfinska försvarssamarbetet. Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 
15  oktober 2020.

Fokus på cybersäkerhet 
Cybersäkerhetsutredningen överlämnade ett delbetänkande (SOU 2020:58) som 
berörde anpassningar och kompletterande författningsbestämmelser med anled
ning av EU:s cybersäkerhetsakt. Dessutom beslutade regeringen om att inrätta ett 
nationellt cybersäkerhetscenter med syfte att stärka Sveriges samlade förmåga att 
förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. 

Fördjupat försvarssamarbete med Finland och Norge 
I september undertecknade Sveriges, Finlands och Norges försvarsministrar en 
trilateral avsiktsförklaring med syfte att stärka det operativa  försvarssamarbetet 
länderna emellan. Bland annat genom att koordinera nuvarande och framtida 
 militära operationsplaner.

En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret
Med utgångspunkt i Försvarsberedningens rapport Värnkraft (Ds 2019:8) fick en 
särskild utredare i uppdrag (dir. 2020:119) i november att redovisa en strategi som 
bidrar till att det militära försvarets behov av materiel och relaterad forskning, 
teknikutveckling och tjänster tillgodoses i fred, kris och krig. Uppdraget ska slut
redovisas senast den 4 maj 2022.
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Infrastrukturdepartementet
Under 2020 ansvarade Infrastrukturdepartementet för frågor 
som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, post-
frågor samt energifrågor. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 179 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Uppdrag om nattåg till Europa 
Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att genomföra en upphandling med am
bitionen att köra nattågstrafik mellan Malmö–Bryssel och Stockholm–Hamburg. 
Trafiken ska starta senast den 1 augusti 2022. Upphandlingen av nattåg till Europa 
ska förbättra möjligheterna att resa kollektivt med liten klimatpåverkan.

Storsatsning på järnvägs- och vägunderhåll i hela landet 
I en extra ändringsbudget för 2020 (prop. 2019/20:167) föreslog regeringen sats
ningar på en miljard kronor på underhåll av järnväg och väg. 720 miljoner kronor 
till järnvägsunderhåll och 300 miljoner kronor till vägunderhåll i landsbygd ska 
stärka svensk infrastruktur och bidra positivt till sysselsättningen. I budgetpro
positionen för 2021 (prop. 2020/21:1) föreslog regeringen att 500 miljoner kronor 
per år ska satsas på vägunderhåll i landsbygd och 500 miljoner kronor per år på 
järnvägsunderhåll under perioden 2021–2023. 

Uppdrag om ny nationell infrastrukturplan
Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för 
en ny nationell infrastrukturplan. Uppdraget är startskottet för arbetet med den 
 infrastrukturproposition som regeringen planerar att föreslå riksdagen under 
2021. Den ska handla om hur infrastrukturen, främst våra vägar och järnvägar, 
ska utvecklas och förvaltas under 12 års tid, alternativt 16 års tid.

Ökade krav på reduktionsplikt
Under 2020 tog regeringen fram ett förslag för hur kraven i reduktionsplikten för 
bensin och diesel ska utvecklas till 2030. Förslaget innebär kraftigt ökade krav på 
hur mycket förnybara drivmedel som ska blandas in i bensin och diesel och har 
därmed stor betydelse för Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Förslaget ska 
också bidra till att ge incitament för ökad produktion av biodrivmedel. 

Elektrifieringsstrategi
Under 2020 beslutade regeringen att ta fram en nationell strategi för elektrifiering. 
Strategin ska bidra till en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektri
fiering. I strategin tar regeringen ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energi
sektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering.

Satsning på befintliga stöd till bredbandsutbyggnad
I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) föreslog regeringen att det ska 
satsas ytterligare 1,4 miljarder kronor år 2021, 500 miljoner kronor år 2022 och 
därefter 100 miljoner årligen under 2023–2025 på utbyggnaden av bredband i hela 
landet. Med stödet kan förutsättningarna för att åstadkomma bredbandsutbyggnad i 
hela landet förbättras.
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Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Stöd till kollektivtrafiken
Under 2020 föreslog regeringen stöd på sammanlagt fem miljarder kronor till de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Tre miljarder kronor i en  ändringsbudget 
för 2020 (prop. 2019/20:167) och två miljarder i budgetpropositionen för 2021 
(prop. 2020/21:1)). Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat 
resande med anledning av coronapandemin. 

Stöd till regionala flygplatser och upphandling av flygtrafik
I en ändringsbudget för 2020 (prop. 2019/20:187) föreslog regeringen ett tillfälligt 
ökat driftstöd till de regionala flygplatserna på 100 miljoner kronor med syftet att 
mildra effekterna av coronapandemin. Regeringen beslutade även under året att 
införa en temporär allmän trafikplikt på ett antal flyglinjer till och från Norrland 
och Gotland och gav samtidigt Trafikverket i uppdrag att upphandla  trafiken. 
Syftet är att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för transporter av personer 
och gods för samhällsviktiga ändamål.
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Justitiedepartementet
Under 2020 ansvarade Justitiedepartementet bland annat 
för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, 
grundlagar och civilrätt. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 433 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Utredningar om bland annat domstolars oberoende 
och skydd mot manipulation av valsystemet
Regeringen beslutade i februari att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att 
 utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare  stärka 
skyddet för domstolarnas och domarnas oberoende långsiktigt (dir. 2020:11). 
 Syftet är att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna. I mars beslu
tade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utreda vissa delar 
av valsystemet (dir. 2020:30). Det handlar bland annat om att se över behovet av 
att stärka skyddet mot manipulationer.

34-punktsprogrammet: Åtgärder mot 
gängkriminaliteten för ett tryggare Sverige
Flera åtgärder har vidtagits inom ramen för 34punktsprogrammet. Bland annat 
tillsatte regeringen i mars en parlamentarisk trygghetsberedning med represen
tanter från alla riksdagspartier (dir. 2020:32). I en proposition (prop. 2019/20:118) 
lämnade regeringen i mars förslag om en ny påföljd för unga lagöverträdare, ung
domsövervakning, som trädde i kraft den 1 januari 2021. Regeringen beslutade 
i juni kommittédirektiven Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk 
(dir. 2020:62) för att bland annat utreda skärpta straff för brott med kopplingar 
till kriminella uppgörelser, för narkotikaförsäljning och för dem som involverar 
unga i kriminalitet. 

Åtgärder mot hedersrelaterad brottslighet 
och andra allvarliga brott mot barn
Regeringen beslutade i mars om en proposition (prop. 2019/20:69) om avskaffad 
preskription för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som begåtts mot barn 
och höjt minimistraff för grovt barnpornografibrott. I mars beslutade  regeringen 
också om förslag som stärker skyddet mot hedersrelaterad brottslighet. Bland 
annat infördes ett nytt brott, barnäktenskapsbrott, som kan ge fängelse i högst 
fyra år (prop. 2019/20:131).

Brexit – kompletterande bestämmelser om brittiska 
medborgares rättigheter i Sverige
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Enligt det utträdesavtal som då 
trädde i kraft fortsatte EU:s regelverk att vara tillämpligt till och med den 31 de
cember 2020. Regeringen beslutade i juni om en proposition med bestämmelser 
som kompletterar utträdesavtalet i fråga om vissa brittiska medborgares rätt att 
resa in, vistas och arbeta i Sverige (prop. 2019/20:178). Bestämmelserna trädde i 
kraft den 1 december 2020.
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Ett starkare civilt försvar för ett säkrare och tryggare Sverige 
I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) föreslog regeringen att civilt 
försvar tillförs en miljard kronor redan 2021. Tillsammans med tidigare medel 
innebär regeringens satsning att civilt försvar sammanlagt förstärks med 4,2 mil
jarder kronor 2025. Återuppbyggnaden av Sveriges civila försvar innebär bland 
annat att motståndskraften inom flera viktiga samhällsfunktioner ska stärkas, 
framtidens skydd av civilbefolkningen ska utredas och arbetet med cybersäkerhet 
och psykologiskt försvar ska intensifieras.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Tillfälligt inreseförbud till Sverige
Regeringen beslutade i mars att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till 
 Sverige från andra länder än EUländer, Storbritannien, Norge, Island, Liechten
stein och Schweiz. Inreseförbudet infördes efter uppmaning av Europeiska rådet 
och kommissionen i syfte att mildra effekterna av coronavirusets spridning. För
budet har förlängts och ändrats flera gånger. I december beslutade regeringen 
också om ett särskilt inreseförbud för resor från vissa länder. 

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Regeringen beslutade i mars om förbud mot att hålla allmänna  sammankomster 
och offentliga tillställningar med ett visst antal deltagare. Regeringen använde 
möjligheten i ordningslagen att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet med
delades i en förordning som har ändrats flera gånger. Förordningen ska upphävas 
när förbudet inte längre behövs.
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Kulturdepartementet
Under 2020 ansvarade Kulturdepartementet bland annat för 
frågor om kultur, medier, demokrati, urfolket samerna och de 
nationella minoriteterna, det civila samhället, idrott, trossam-
fund och ungdomspolitik. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 113 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Regeringen beslutade i december om en proposition (prop. 2020/21:64) med 
 förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få särskild betydelse för 
det samiska folket. Syftet med konsultationsordningen är att främja det samiska 
folkets inflytande över sina angelägenheter.

En moderniserad radio- och tv-lag
För att genomföra ändringar i EU:s direktiv om audiovisuella  medietjänster 
(AVdirektivet) föreslog regeringen i maj (prop. 2019/20:168) bland annat att 
 regler om videodelningsplattformar införs i radio och tvlagen (2010:696). 
 Därut över lämnades förslag för att möjliggöra utvidgad självreglering för public 
serviceföretagen och förslag om ändrade reklamregler för tvsändningar.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Krisstöd till kulturområdet
Under året fattade riksdag och regering beslut om omfattande krisstöd för att 
mildra ekonomiska konsekvenser för kulturen. Kulturaktörer har också kunnat 
söka krisstöd inom andra politikområden, till exempel de  korttidspermitteringar 
som administrerats av Tillväxtverket. Vidare fattade regeringen beslut i  december 
om en utredning (dir. 2020:143) för kulturens återstart och hade omfattande 
 dialoger med kulturaktörer och regionala kulturpolitiker samt inrättade ett sakråd 
för publikfrågor. Ett uppdrag gavs även till Riksantikvarieämbetet att analysera 
corona pandemins påverkan på museisektorn.

Ökat stöd till idrott och det civila samhället
För att mildra ekonomiska konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet 
samt för föreningslivets och barn och ungdomsverksamhetens överlevnad fattade 
riksdagen och regeringen beslut som inneburit ökat stöd till idrotten.  Satsningar 
har även genomförts för det civila samhället inklusive trossamfunden. Bland 
annat har regeringen föreslagit stöd till civilsamhällets organisationer som  arbetar 
med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta samt stöd till 
trossamfund.

Dubblat stöd för lokal journalistik och andra mediestöd 
Under 2020 har riksdag och regering fattat beslut om flera stöd för medier med 
anledning av coronapandemin. Stödet för lokal journalistik i svagt bevakade 
 områden dubblades och möjlighet infördes att ge långsiktigt stöd till insatser för 
lokal journalistik i hela landet. 
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Miljödepartementet
Under 2020 ansvarade Miljödepartementet för frågor som rör 
minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att stärka den 
biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet 
 ansvarade också för frågor som rör kretslopp och avfall, strål-
säkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internatio-
nellt miljösamarbete. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 196 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Ökad takt i Sveriges Agenda 2030-arbete 
Regeringen har utsett en nationell samordnare för Agenda 2030 som ska  främja 
och fördjupa olika aktörers arbete med att genomföra agendan. I juni presente
rades en proposition för Sveriges Agenda 2030arbete (prop. 2019/20:188) som 
senare antogs av riksdagen. Propositionens mål förankrar och tydliggör Sveriges 
åtagande att genomföra Agenda 2030 i dess tre dimensioner genom en samstäm
mig politik.

Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige 
I juli beslutade regeringen en nationell strategi för cirkulär ekonomi. En cirku
lär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och miljö 
och klimatpåverkan. Strategin pekar ut riktningen och ambitionen för en lång
siktig och hållbar omställning av samhället. Visionen är ett samhälle där resurser 
 används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.

Satsningar för grön återhämtning 
Budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) innehöll flera förslag på sats
ningar för att bidra till en grön återhämtning efter coronapandemin. Bland annat 
breddades investeringsstödet Industriklivet för att omfatta strategiskt viktiga 
 insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i samhället i stort. 
Även Klimatklivet, som finansierar klimatprojekt runtom i Sverige, förlängdes 
och förstärktes.

Åtgärder för att värna biologisk mångfald och skydda djur och natur 
I budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) föreslog regeringen en stor 
 satsning på Sveriges natur. Ett av syftena var att bidra till att hejda artutrotningen. 
Satsningen omfattade åtgärder för att skydda och sköta värdefull natur. I  satsningen 
ingick bland annat också medel för återvätning av våtmarker och för att stärka 
 arbetet med bekämpning av främmande arter.

Ny handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem
Den 1 januari 2021 inleds en ny handelsperiod i EU:s utsläppshandelssystem. 
 Syftet med systemet är att minska utsläppen av växthusgaser. I oktober föreslog 
regeringen (prop. 2020/21:27) en ny lag för att anpassa svenska regler till den nya 
perioden. Bland annat skärps straffskalan. Den nya perioden innebär även att det 
träder i kraft en mekanism för att ta bort överblivna utsläppsrätter från systemet 
så att dessa inte kan nyttjas. Mekanismen tillkom på svenskt initiativ och  förväntas 
minska utsläppsutrymme med cirka 2,5 miljarder ton koldioxid. Det motsvarar 50 
gånger Sveriges totala årliga utsläpp.
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Näringsdepartementet
Under 2020 ansvarade Näringsdepartementet för frågor  
som rör företag med statligt ägande, näringsliv, landsbygd och 
 areella näringar, djur och livsmedel samt regional utveckling.  
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året 
i medeltal 296 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Reviderad ägarpolicy för bolag med statligt ägande
Regeringen beslutade i februari om en reviderad ägarpolicy för bolag med stat
ligt ägande där kraven på bolagen skärptes. Bland annat höjdes ambitionen inom 
hållbart företagande genom ett krav på styrelserna att gå från separata hållbar
hetsstrategier till strategier med ett långsiktigt hållbart värdeskapande i centrum. 
 Styrelserna ska också ställa krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp.

Ny programperiod för EU-stöden inom jordbruks-, 
fiske- och samman hållningspolitiken
Under året bedrevs ett omfattande arbete med att förbereda stödens  utformning 
och inriktning för den kommande perioden 2021–2027. Bland mycket annat 
nådde EU:s ministrar i jordbruks och fiskerådet en överenskommelse för den 
 gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Överenskommelsen innebär en ökad 
miljö och klimatambition under programperioden.

Förstärkt civilt försvar genom upprustning av 
livsmedels- och dricks vattenberedskapen
Regeringen beslutade om uppdrag till Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens 
veterinärmedicinska anstalt och länsstyrelserna för att stärka Sveriges civila för
svar. Inriktningen är att genom stegvis förstärkning avsätta totalt cirka en miljard 
kronor under perioden 2021–2025 för att bygga upp livsmedelsberedskapen och 
stärka tillgången till dricksvatten i händelse av höjd beredskap och ytterst krig.

Hårdare straff för djurplågeri
Regeringen tog emot en utredning som har sett över bestämmelserna om brott 
mot djur för att få till stånd lämpliga och proportionerliga straffskalor. I betän
kandet föreslog utredaren bland annat att det ska föras in ett grovt djurplågeri
brott i brottsbalken för de allvarligaste fallen av djurplågeri.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och till handelsbolag
Eftersom många enskilda näringsidkare drabbades hårt ekonomiskt till följd 
av coronapandemin beslutade regeringen om ett omsättningsstöd till enskilda 
 näringsidkare. Omsättningskravet på 200 000 kronor sänktes för senare stöd
perioder till 180 000 kronor. Regeringen meddelade också att det kommer införas 
ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommandit
bolag.
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Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher
I april beslutade regeringen om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader  
i utsatta branscher. Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för 
hyresgäster under perioden den 1 april till den 30 juni i utsatta branscher kommer 
att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen.  Kompensationen 
ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva 
 rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Företagsakuten – statlig lånegaranti till små och medelstora företag
Regeringen presenterade i mars Företagsakuten som är en generellt inriktad kredit 
garantiinsats med en garantiram på 100 miljarder kronor. Syftet med åtgärden är 
att göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering 
och undvika nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem.

Hantering av coronapandemin på livsmedels- och landsbygdsområdet
Landsbygdsminister Jennie Nilsson hade i mars ett möte med företrädare för livs
medelsbranschen med anledning av coronapandemin. Därefter hölls regelbundna 
möten med företrädare för hela livsmedelskedjan och berörda myndigheter för att 
stämma av läget, kommunikationsbehovet och identifiera åtgärder som myndig
heter eller regeringen behövde vidta.
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Socialdepartementet
Under 2020 ansvarade Socialdepartementet för frågor om social 
omsorg, hälso- och sjukvård, funktionshinderfrågor, folkhälsa 
och socialförsäkringar. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 255 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Överenskommelser med SKR
Regeringen samarbetade med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att  
de ekonomiska satsningarna ska få så bra effekt som möjligt på regional och 
 kommunal nivå. Flera stora överenskommelser slöts, dels coronarelaterade om 
testning och vaccinering, dels för andra viktiga områden inom vården som till 
 exempel ökad tillgänglighet och kortare köer, stärkt cancervård, satsningar på 
psykisk hälsa och suicidprevention samt satsningar på en sammanhållen, jämlik 
och säker vård.

Satsningar på god och nära vård
Regeringen gjorde särskilda satsningar för att stödja utvecklingen av hälso och 
sjukvården, med inriktning på primärvården. Satsningarna omfattade drygt 5,9 
miljarder kronor för 2020. Vårdgarantin stärktes och satsningar gjordes för att det 
ska bli lättare att få en fast läkarkontakt. Regeringen arbetade också för att korta 
väntetiderna, både i primärvården och i specialistvården.

Ökad trygghet för familjehemsplacerade barn och unga – lex lilla hjärtat
I oktober föreslog regeringen (prop. 2020/21:35) ändringar i socialtjänstlagen 
(2001:453) och i lag (1950:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, 
som innebär att socialnämnden har en skyldighet att, efter det att barnet varit 
 placerat i samma familjehem under tre år, överväga frågan om vårdnadsöverflytt
ning årligen. I propositionen föreslogs även att det ska införas särskilda lämplig
hetskrav för offentliga biträden i mål och ärenden enligt LVU. Lagändringarna 
föreslogs träda i kraft den 1 mars 2021.

Inkomstpensionstillägget 
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) att en 
 pensionsförmån, ett inkomstpensionstillägg, ska träda i kraft under 2021.  Syftet 
är att höja pensionen för personer som har arbetat ett helt liv med låg lön. En 
 planerad första utbetalning av tillägget ska ske i september 2021. Tillägget ska 
 utbetalas med upp till 600 kronor per månad före skatt för pensionärer som har 
en  inkomstgrundad allmän ålderspension mellan 9 000 och 17 000 kronor per 
månad. 

Brexit och den fortsatta relationen mellan EU och 
Storbritannien inom det sociala området
Under året har arbete pågått med de sociala trygghetssystemen och den framtida 
relationen mellan EU och Storbritannien efter årsskiftet 2020/2021 med anled
ning av Storbritanniens utträde ur EU. Ett omfattande arbete har även bedrivits 
vad gäller utträdesavtalets bestämmelser, till exempel när det gäller sjukvård och 
läkemedel. Arbetet har handlat om rättigheter till vård vid tillfällig vistelse res
pektive planerad vård.



27Regeringskansliets årsbok 2020

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Satsningar och stöd till hälso- och sjukvård
Coronapandemin har haft stor påverkan på hälso och sjukvården. Regeringen 
har skjutit till stora summor för bland annat testning och smittspårning, inköp 
av sjukvårdsmateriel, vaccinering, stöd till vårdpersonal samt extra tillskott till 
kommuner och regioner. Flera tillfälliga lagar och förordningar har beslutats 
med syfte att minska smittspridningen, bland annat den tillfälliga covid19lagen 
som har medfört begränsningar på exempelvis gym, handelsplatser och badhus, 
 restriktioner för serveringsställen samt begränsning av alkoholförsäljning.

För att skydda framför allt äldre tandvårdspatienter från ökade kostnader när 
tandläkarbesök ställts in, har ersättningsperioden för tandvårdsersättning för
längts. Dessutom har flera myndigheter fått särskilda uppdrag och ökade anslag 
för att stödja och samordna regioner och kommuner i deras arbete. Internationellt 
samarbete och gemensamma förhandlingar inom EU om exempelvis vaccin har 
också varit en viktig del av arbetet under året.

Besöksförbud på äldreboenden för att hindra smittspridning av covid-19
Den 1 april införde regeringen ett nationellt besöksförbud på landets äldre
boenden. Socialstyrelsen analyserade det tillfälliga förbudet som upphörde gälla 
den 1 oktober. Inspektionen för vård och omsorg följde upp tillämpningen av 
 Socialstyrelsens föreskrifter om besök. Från den 21 november till den 28 februari 
2021 fick Folkhälsomyndigheten möjlighet att besluta om lokala besöksförbud.

Socialförsäkringarna under coronapandemin
En stor del av arbetet har handlat om att minska spridningen av coronaviruset, 
förstärka försäkringsskyddet och minska kostnaderna för arbetsgivare. Det rör 
ersättning för karensavdrag, uppskjutet krav på läkarintyg till dag 15, undantag 
i sjukpenningbestämmelserna vid uppskjuten vård, kompensation för sjuklöne
kostnader och ersättning till riskgrupper. Möjlighet till tillfällig föräldrapenning 
vid skolstängning har också införts. Ett tillfälligt tilläggsbidrag inom bostads
bidraget har lämnats under halva året.
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Utbildningsdepartementet
Under 2020 ansvarade Utbildningsdepartementet bland annat 
för regeringens utbildnings-, folkbildnings- och forskningspolitik. 
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året 
i medeltal 213 personer.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Nationell plan för trygghet och studiero
Under 2020 pågick arbete med den nationella plan för trygghet och studiero i 
 skolan som är planerad att remitteras under våren 2021. Planen ska ange rikt
ningen för ett långsiktigt och systematiskt arbete och innehålla författningar 
som bland annat reglerar skolans möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar, 
 användning av mobiltelefoner och avstängning eller omplacering av elever som 
har utsatt andra för hot eller våld.

Reviderade kursplaner och ämnesplaner
I augusti 2020 beslutade regeringen om reviderade kursplaner för grundskolan 
och vissa ämnesplaner för gymnasieskolan och komvux. I de reviderade styrdoku
menten betonas faktakunskap mer, särskilt för yngre elever, och kraven på analys 
ökar med stigande ålder. Innehållet skiljer sig tydligare mellan stadier och kurser, 
och kunskapskraven är mindre detaljerade och omfångsrika och därmed lättare 
för lärarna att använda.

Ämnesbetyg och justeringar av betygssystemet
Regeringen påbörjade förberedelser för att kunna införa ämnesbetyg i gymnasie
skolan, gymnasiesärskolan och komvux på gymnasial nivå samt för att göra andra 
justeringar i betygssystemet som syftar till att främja elevernas kunskapsutveckling. 
I augusti lämnade Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43) sitt b  etänkande och i 
november fick Skolverket i uppdrag i sitt regleringsbrev att förbereda för ämnes
betyg.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Nya och förändrade förordningar inom utbildningsväsendet
Mycket tid lades under 2020 på arbetet med att förändra befintliga förordningar 
och ta fram nya, för att ge utbildningsväsendet möjlighet att anpassa sin verksam
het under coronapandemin. I mars beslutade riksdagen om en ny lag som bland 
annat ger regeringen möjlighet att stänga förskolor och skolor och samtidigt säkra 
omsorg för barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktiga verksamheter. 
För att underlätta för huvudmännen har regeringen bland annat fattat beslut om 
tillfälliga bestämmelser som innebär att det går att anpassa verksamheten på olika 
sätt som vanligtvis inte är möjligt enligt skollagen.
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Stärkt kompetensförsörjning med satsningar 
på yrkesvux och yrkes högskola
Under 2020 genomfördes flera insatser för att stärka kompetensförsörjningen och 
hantera den växande arbetslösheten. I vårändringsbudgeten (prop. 2019/20:99), 
den sjunde extra ändringsbudgeten (prop. 2019/20:167) och budgetpropositionen 
för 2021 (prop. 2020/21:1) föreslog regeringen bland annat ökade medel till stats
bidraget för regionalt yrkesvux och medel för att öka antalet utbildnings platser 
inom yrkeshögskolan.

Stärkt kompetensförsörjning med utbyggnad av 
högskolan och  förändringar i studiestödet
Antalet sökande till högskolan var rekordhögt under 2020, bland annat på grund 
av permitteringar och arbetslöshet till följd av coronapandemin. Regeringen före
slog därför i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1) medel till en kraftig 
utbyggnad med fler utbildningsplatser i hela landet. Utbyggnaden består av längre 
utbildningar, kortare kurser och vidareutbildning.

För att studerande ska känna ekonomisk trygghet även under coronapandemin 
har regeringen föreslagit flera ändringar inom studiestödet (prop. 2019/20:132, 
prop. 2019/20:146, prop. 2019/20:167, prop. 2020/21:1 utgiftsområde 15). Föränd
ringarna innebär bland annat att studerande får behålla beviljat studiestöd även 
om undervisningen ställs in på grund av pandemin, att fribeloppet tillfälligt har 
slopats för att underlätta för studerande att stötta samhällsbärande funktioner och 
att tilläggslånet tillfälligt har höjts.

Åtgärder för ett smittskyddssäkert genomförande av högskoleprovet
Högskoleprovet är en viktig andra chans för att komma in på  högskoleutbildning. 
Med anledning av coronapandemin vidtog regeringen åtgärder för att provet 
ska ha förutsättningar att genomföras smittskyddssäkert. Bland annat  tillsatte 
 regeringen en nationell samordnare som gjorde det möjligt för Universitets och 
högskolerådet att kunna besluta om ett tak för antalet provskrivare samt gav 
 myndigheten i uppdrag att ta fram tre högskoleprov per kalenderår under åren 
2021–2023.

Forsknings- och innovationspropositionen samt satsningar 
på forskning för att möta covid-19-pandemin
I vårändringsbudgeten för 2020 (prop. 2019/20:99) föreslog regeringen att medel 
skulle avsättas till Vetenskapsrådet för forskning om covid19 och pandemiutbrott. 
I december lämnade regeringen forsknings och innovationspropositionen (prop. 
2020/21:60) som anger inriktningen för Sveriges forskningspolitik med målet att 
Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings och innovations länder och en 
ledande kunskapsnation.

Propositionen fokuserar på fem samhällsutmaningar: klimat och miljö, hälsa och 
välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning och arbetsliv samt ett demokratiskt 
och starkt samhälle. Regeringen föreslog en kraftig nivåhöjning av de statliga sats
ningarna på forskning och innovation och en rad satsningar för att värna den fria 
forskningen samt ytterligare satsningar på forskning om virus och pandemier.
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Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- 
och handelspolitik. Till Utrikesdepartementet hör drygt 100 
ambassader och konsulat i utlandet. I departementet (inklusive 
kommittéer) tjänstgjorde under året i medeltal 1 266 personer, 
varav 482 var placerade på utlandsmyndigheterna. Därutöver 
var i medeltal cirka 1 400 personer lokalt anställda vid utlands-
myndigheterna.

Under 2020 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Arbete för en stark regelbaserad multilateral världsordning 
och delat  ansvar för fred och säkerhet
EU är Sveriges viktigaste utrikes och säkerhetspolitiska arena. Regeringen har 
under året verkat för att stärka unionens handlingsförmåga och globala genom
slagskraft, bland annat genom ett fördjupat säkerhets och försvarspolitiskt sam
arbete. Regeringen arbetade för att försvara och utveckla den regelbaserade multi
laterala världsordningen genom att stärka EU/FNsamarbetet och samarbetet 
inom Europarådet. Med coronapandemin har detta blivit än viktigare. Regeringen 
presenterade även Sveriges prioriteringar inför ordförandeskapet i Organisationen 
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2021.

En vässad feministisk utrikespolitik
Ett 70tal deltagare från civilsamhällesorganisationer, arbetsmarknadens  parter och 
myndigheter deltog i augusti i ett digitalt möte som utrikesminister Ann Linde och 
jämställdhetsminister Åsa Lindhagen bjudit in till. Under mötet lyftes bland annat 
den internationella koalition som ska arbeta för ekonomisk jämställdhet och som 
Sverige är en av ledarna för samt det internationella jämställdhetsarbetet i skuggan 
av coronapandemin.

Inspel för fri, rättvis och hållbar världshandel
Tematiska inspel gjordes till EU:s handelspolitiska översyn med konkreta förslag 
för att bemöta dagens och framtidens utmaningar för den globala handeln. Inspelen 
lyfter svenska intressen kring bland annat hållbarhet, digitalisering och behoven 
av att reformera världshandelsorganisationen WTO.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Reseavrådan
I mars gick Utrikesdepartementet ut med en avrådan från icke nödvändiga resor 
till alla länder. Utrikesdepartementet följde hela tiden situationen och såg över 
 utvecklingen land för land och har därefter hävt avrådan från icke  nödvändiga 
resor till flertalet europeiska länder. Att kommunicera och svara på  mediefrågor 
om dessa reseavrådansbeslut och andra konsulära frågor var en viktig del av 
 kommunikationen under året.
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Konsulärt arbete
Under februari–maj 2020 kunde sammanlagt cirka 9 000 strandade svenskar 
 bistås från olika delar av världen med stöd av insatser från Utrikesdepartementet 
och svenska utlandsmyndigheter. Arbetet skedde i nära samarbete med nordiska 
länder och EUländer.

Ett viktigt instrument för att ge information till svenska resenärer var ambassa
dernas reseinformation, som löpande uppdaterades på Sweden Abroad och ud.se 
samt genom UD Resklar på Facebook, Twitter och via appen UD Resklar.

Värnande om internationella principer och åtaganden 
samt stöd till multilaterala organisationer
Sverige fortsatte att värna om internationella principer och åtaganden och  stödde 
multilaterala organisationer som syftar till att motverka den globala smittsprid
ningen och dess konsekvenser. Sveriges huvudstrategi var att bidra med finansie
ring som inte är öronmärkt för att ge internationella aktörer såsom FN, Världs
hälsoorganisationen (WHO), internationella rödakorsrörelsen och multilaterala 
utvecklingsbanker den flexibilitet som krävs för att vidta effektiva åtgärder.

Initiativ för hållbar återhämtning
De nordiska biståndsministrarna tog under våren initiativ till en gemensam 
 nordisk ansats för en hållbar återhämtning efter coronapandemin: Building Back 
Better and Greener – a Nordic response. Initiativet resulterade i en gemensam 
ansats om att lyfta vikten av ett hållbart och inkluderade globalt  hälsosystem, 
klimat smart grön återhämtning, inkluderande tillväxt, hållbara jobb och 
 utbildningar, jämställdhet samt demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens 
 principer.  Ansatsen ligger till grund för dialog med multilaterala organisationer 
inom EUsamarbetet samt dialog med partnerländer.

Digitala möten för att diskutera effekter av pandemibekämpningen
Utrikesminister Ann Linde, minister för internationellt  utvecklingssamarbete 
Peter Eriksson samt utrikeshandelsminister och minister med ansvar för  nordiska 
frågor, Anna Hallberg stod värdar för sex digitala möten för att diskutera 
pandemi bekämpningens effekter på demokrati, mänskliga rättigheter och rätts
statens principer. Ministrar från andra länder, företrädare för internationella 
 organisationer, experter samt representanter för det internationella och svenska 
civilsamhället deltog.

http://ud.se
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Regeringskansliets interna 
utvecklingsarbete
Regeringskansliet behöver ständigt utvecklas för att  fortsätta 
att vara ett effektivt stöd till regeringen samt en attraktiv 
 arbetsgivare. Utvecklingen av Regeringskansliets arbetsformer 
med stöd av digitala verktyg är ett prioriterat område.

Under året har förberedelserna inför genomförandet av ett digitalt arbetssätt för 
regeringsärenden fortsatt. Målet är ökad kvalitet och effektivitet i Regerings
kansliets berednings och beslutsprocesser.

I januari bildades en gemensam kommunikationsenhet som stöttar regeringen och 
hela Regeringskansliet i kommunikationsfrågor. Inom HRverksamheten genom
fördes utvecklingsarbete för att förbereda ikraftträdande av en gemensam HR 
organisation. Utvecklingen fortsätter för att säkerställa ett effektivt, enhetligt och 
flexibelt stöd inom kommunikation respektive HR.

Coronapandemin innebar under året behov av anpassningar för att säkerställa 
verksamheten och en smittsäker arbetsplats samt för att främja en god arbetsmiljö 
för hemarbete. De förberedelser och den beredskap som Regeringskansliet har för 
anpassningar av verksamheten möjliggjorde snabba åtgärder utifrån myndigheternas 
restriktioner och rekommendationer.

Kompletterande åtgärder har vidtagits löpande under verksamhetsåret. En stor 
andel av medarbetarna har arbetat hemifrån under året, och det arbete som har 
behövt utföras på arbetsplatsen har anpassats för att minimera smittspridning. 
Samordning av arbetsgivar och arbetsmiljöfrågor, myndighetsgemensam intern
kommunikation och digitala arbetsformer m.m. har skett löpande.

Utveckling av arbetssätt för det interna stödet och servicen har fortsatt.  Syftet 
är att det ska vara enkelt för användarna att få rätt stöd och service och att 
Regerings kansliet ska ha en fortsatt effektiv serviceorganisation.

Utveckling av miljöledningsarbetet i RK har fortsatt och aktiviteter för minskad 
miljöpåverkan pågår.
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Sveriges regering 2020
Var fjärde år väljer svenska folket sina representanter till riksdagen. Riksdagen 
utser en statsminister som får i uppdrag att bilda regering.

Sedan den 21 januari 2019 styrs Sverige av en regering bestående av Social
demokraterna och Miljöpartiet de gröna. Delar av regeringens politik bygger 
på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits 
mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de 
gröna. Samarbetet gäller budgetår för budgetår, så länge som partierna är 
överens om dess fortsättning, med inriktningen att samarbetet ska löpa hela 
mandatperioden.

Statsrådsberedningen Stefan Löfven, statsminister
Hans Dahlgren, EU-minister

Arbetsmarknadsdepartementet Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för 
arbetet mot diskriminering och segregation

Finansdepartementet Magdalena Andersson, finansminister
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister,  
biträdande finansminister
Lena Micko, civilminister

Försvarsdepartementet Peter Hultqvist, försvarsminister

Infrastrukturdepartementet Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister

Justitiedepartementet Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister
Mikael Damberg, inrikesminister

Kulturdepartementet Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt m inister med ansvar 
för idrottsfrågorna

Miljödepartementet Isabella Lövin, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Näringsdepartementet Ibrahim Baylan, näringsminister
Jennie Nilsson, landsbygdsminister

Socialdepartementet Lena Hallengren, socialminister
Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister

Utbildningsdepartementet Anna Ekström, utbildningsminister
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning 

Utrikesdepartementet Ann Linde, utrikesminister
Anna Hallberg, utrikeshandelsminister och minister med ansvar för 
nordiska frågor 

Avgångna statsråd under 2020
Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, UD
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Appendix:  
Regeringskansliet i siffror
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Innehåll
1. Lagstiftningsprocessen
2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning
3. Regeringsärenden m.m.
4. EU-arbete och internationellt arbete
5. Extern kommunikation
6. Särskilda projekt och program
7. Internt stöd

Förkortningar och förklaringar
SB  Statsrådsberedningen
A  Arbetsmarknadsdepartementet 
Fi  Finansdepartementet 
Fö Försvarsdepartementet
I Infrastrukturdepartementet
Ju Justitiedepartementet
Ku Kulturdepartementet
M  Miljödepartementet
N  Näringsdepartementet
S  Socialdepartementet
U  Utbildningsdepartementet
UD  Utrikesdepartementet
FA  Förvaltningsavdelningen

Streck (-) innebär att departementet inte har någon aktivitet inom det området eller 
att resultatet är noll inom det aktuella området.

Om raden är tom existerade inte departementet det redovisade året. 
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Inledning
Förändringar i omvärlden innebär en allt högre komplexitet och krav på snabbare 
hantering i Regeringskansliet. Sakfrågor flyttas ibland mellan departementen och 
departement ombildas. En omprövning av Regeringskansliets uppgifter kan också 
leda till att vissa beslut och förvaltningsärenden flyttas till andra myndigheter. 
Jämförelser över tid och mellan departement måste därför göras med försiktighet. 

Ett exempel är den departementsombildning som ägde rum i april 2019, efter 
regeringsombildningen i januari samma år. Den största förändringen var att 
Infrastrukturdepartementet inrättades och tog över ansvarsområden från Finans
departementet, Miljödepartementet samt Näringsdepartementet. I departements
ombildningen flyttades ytterligare ett antal sakfrågor mellan departementen vilket 
påverkar statistiken i appendix.

Regeringskansliet ser kontinuerligt över den interna arbetsfördelningen mellan 
departementen och Förvaltningsavdelningen i syfte att ge ett effektivt och enhet
ligt verksamhetsstöd till regeringen. Sedan den 1 januari 2020 finns en gemensam 
kommunikationsenhet som stöttar regeringen och hela Regeringskansliet i kom
munikationsfrågor. Den nya organisationen ger alla departement kommunikativt 
stöd och tillgång till den samlade kommunikationskompetensen i myndigheten. 
Kommunikationsenheten är en del av Förvaltningsavdelningen. Utrikesdeparte
mentets kommunikationsverksamhet ingår inte i denna organisation.
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1. Lagstiftningsprocessen
Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar eller lagändringar. Majoriteten av lag
förslagen initieras av regeringen.

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en utredning eller en kom
mitté som får i uppdrag att utreda en viss fråga genom att ta fram fakta,  analysera 
dem och lägga fram förslag. Utredningen eller kommittén får sina instruktioner 
genom kommittédirektiv. Under utredningstiden kan det visa sig nödvändigt att 
utvidga eller ändra uppdraget. Regeringen kan i så fall besluta om tilläggsdirektiv. 
Dessa kompletterar de ursprungliga direktiven och innebär vanligtvis också för
längd utredningstid. En utredning eller en kommitté med kommittédirektiv till
sätts vanligtvis för en begränsad tid.

En kommitté består av en ordförande och en eller flera ledamöter. Kommittén 
kan biträdas bland annat av sakkunniga och experter. En kommitté med ledamöter 
som representerar riksdagspartierna kallas för en parlamentarisk kommitté. Utred
ningsuppdrag kan även lämnas till en enda person som då kallas särskild utredare. 
Även en särskild utredare kan biträdas av bland annat sakkunniga och experter.

När kommittén eller den särskilda utredaren har avslutat sitt arbete redovisar den 
sitt förslag till regeringen i ett betänkande. Betänkanden publiceras fortlöpande i 
Statens offentliga utredningar (SOU). Det förekommer även att lagförslag utreds 
och arbetas fram inom Regeringskansliet. Sådana förslag redovisas i departements
promemorior som löpande publiceras i Departementsserien (Ds).

Innan regeringen tar ställning till förslagen i betänkandet eller departements
promemorian inhämtas yttranden från berörda myndigheter. Även kommuner, 
 intressegrupper och enskilda ges tillfälle att yttra sig. Efter detta remissförfarande 
skrivs en proposition där regeringen lämnar ett lagförslag. En proposition  innehåller, 
utöver lagförslaget, motivering och kommentar till förslaget samt redovisning av 
remissinstansernas synpunkter. Ofta hörs Lagrådet genom en så kallad lagråds
remiss innan propositionen överlämnas till riksdagen.

En proposition med lagförslag resulterar efter behandling i riksdagen i ett riksdags
beslut. Om riksdagen antar lagen, utfärdar regeringen den. Lagen kungörs sedan 
genom att publiceras i Svensk författningssamling (SFS) på webbplatsen  
www.svenskforfattningssamling.se.

Det förekommer att regeringen redovisar sin inställning i vissa frågor för riksdagen 
utan att samtidigt lämna några lagförslag. Sådana redovisningar kallas skrivelser. 
Propositioner och skrivelser trycks allteftersom de beslutas.

Läs mer om lagstiftningsprocessen på www.regeringen.se.

http://www.svenskforfattningssamling.se
http://www.regeringen.se
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Tjänstgörande i kommittéer

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 18 25 26 21 25

Finansdepartementet 58 74 70 78 57

Försvarsdepartementet 8 6 5 4 3

Infrastrukturdepartementet 8 15

Justitiedepartementet 60 57 32 27 65

Kulturdepartementet 21 29 13 17 12

Miljödepartementet 24 18 32 34 35

Näringsdepartementet 25 33 30 17 12

Socialdepartementet 47 66 57 54 69

Utbildningsdepartementet 48 47 53 36 36

Utrikesdepartementet 11 8 13 13 14

Regeringskansliet 318 363 330 309 343

Andel kvinnor/män 64/36 61/39 60/40 60/40 63/37

Kommitté- och tilläggsdirektiv

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 6 8 7 7 7

Finansdepartementet 22 20 18 20 21

Försvarsdepartementet 2 3 2 2 3

Infrastrukturdepartementet 8 8

Justitiedepartementet 32 29 14 25 31

Kulturdepartementet 9 6 7 4 5

Miljödepartementet 6 10 13 6 13

Näringsdepartementet 6 17 11 4 10

Socialdepartementet 14 19 25 16 28

Utbildningsdepartementet 16 21 17 14 16

Utrikesdepartementet 4 2 2 1 1

Regeringskansliet 117 135 116 107 143
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Förteckning över kommittédirektiv och tilläggsdirektiv

Av förteckningen framgår årets kommitté- och tilläggsdirektiv. Numreringen 
hör ihop med den löpande årsserien. Inom parentes anges kommitténs 
beteckning i de fall sådan tilldelats vid den tidpunkt förteckningen samman-
ställdes.

Arbetsmarknadsdepartementet

2020:22 En kommission för jämställda livsinkomster (A 2020:01)
2020:33  Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken 

(A 2019:04)
2020:35 Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet (A 2019:02)
2020:47  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster 

(A2018:01)
2020:95 Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)
2020:98 Genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet (A 2020:02)
2020:102  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen 

(A 2019:03)

Finansdepartementet

2020:4 Ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov (Fi 2020:01)
2020:10 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (Fi 2020:02)
2020:13 Ett moderniserat konsumentskydd (Fi 2020:03)
2020:15 Tilläggsdirektiv till utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08)
2020:20 Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg (Fi 2020:04)
2020:38 Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (Fi 2020:05)
2020:49 Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)
2020:53 En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06)
2020:56 Tilläggsdirektiv till Jämlikhetskommissionen (Fi 2018:07)
2020:77 Tilläggsdirektiv till Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)
2020:85 Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10)
2020:88 En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (Fi 2020:07)
2020:106 Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer (Fi 2020:08)
2020:120 Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (Fi 2020:09)
2020:121 Tilläggsdirektiv till utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08)
2020:122  Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 

(Fi 2019:08)
2020:123 Ett offentligt register för bostadsrätter (Fi 2020:10)
2020:125 Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (Fi 2020:06)
2020:126 Tilläggsdirektiv till utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06)
2020:133 Statens roll på betalningsmarknaden (Fi 2020:12)
2020:137  Tilläggsdirektiv till Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg 

(Fi 2020:04)

Försvarsdepartementet

2020:45 Regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete (Fö 2020:01)
2020:57 Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01)
2020:119 En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret (Fö 2020:02)
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Infrastrukturdepartementet

2020:27  Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen 
(I 2020:01)

2020:37 Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01)
2020:51  Postlagens tystnadsplikt och möjligheten att förhindra att narkotika m.m. skickas per post 

(I 2020:02)
2020:65 Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg (2019:04)
2020:73 Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen (I 2019:03)
2020:101 Finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten (I 2020:03)
2020:105 Elvägar (I 2020:04)
2020:135  Tilläggsdirektiv till utredningen Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den 

offentliga förvaltningen (I 2020:01)

Justitiedepartementet

2020:5 Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar ( Ju 2020:02)
2020:6  Ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott 

( Ju 2020:01)
2020:7 Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare ( Ju 2020:03)
2020:8  Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskrafts-

invandrare ( Ju 2020:05)
2020:11 Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende ( Ju 2020:04)
2020:19 Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige ( Ju 2020:06)
2020:23 Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden ( Ju 2020:07)
2020:30 Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet ( Ju 2020:08)
2020:32 En parlamentarisk trygghetsberedning ( Ju 2020:09)
2020:36 Tilläggsdirektiv till Delegationen för migrationsstudier ( Ju 2013:17)
2020:42 Fri hyressättning vid nyproduktion ( Ju 2020:10)
2020:44 Skärpta regler för utvisning på grund av brott ( Ju 2020:11)
2020:54  Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straff-

rättsliga frågor ( Ju 2020:12)
2020:55 Elektroniska underskrifter på regeringsbeslut ( Ju 2020:13)
2020:62 Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk ( Ju 2020:15)
2020:64  Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning  

i asylprocessen ( Ju 2020:14)
2020:66  Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella – en översyn av lagstiftningen om 

förverkande ( Ju 2020:16)
2020:67  Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap 

och andra frågor om medborgarskap ( Ju 2019:08)
2020:69  Tilläggsdirektiv till Utredningen om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och 

motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare ( Ju 2020:05)
2020:70 Läge och kvalitet i hyressättningen ( Ju 2020:17)
2020:75 Tilläggsdirektiv till 2020 års sexualbrottsutredning ( Ju 2020:02)
2020:82 Ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering ( Ju 2020:18)
2020:91 En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription ( Ju 2020:19)
2020:104 Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel ( Ju 2020:20)
2020:127 Tilläggsdirektiv till Förtjänstutredningen ( Ju 2019:09)
2020:128 Tilläggsdirektiv till Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut ( Ju 2020:13)
2020:129 Tilläggsdirektiv till Ställföreträdarutredningen ( Ju 2019:03)
2020:130  Tilläggsdirektiv till Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap 

och andra frågor om medborgarskap ( Ju 2019:08)
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2020:132 En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla ( Ju 2020:21)
2020:134 Tilläggsdirektiv till Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer ( Ju 2019:02)
2020:139 Tilläggsdirektiv för Ecris-utredningen ( Ju 2020:03)

Kulturdepartementet

2020:29  Uppgörelse med historiska kränkningar och övergrepp mot tornedalingar, kväner och lantalaiset 
(Ku 2020:01)

2020:107  Tilläggsdirektiv till Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål 
(Ku 2019:02)

2020:113 Personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället (Ku 2020:02)
2020:117  Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila 

samhället (Ku 2020:02)
2020:143 Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin (Ku 2020:03)

Miljödepartementet

2020:12 Skadereglering vid en radiologisk olycka (M 2020:01)
2020:17 En nationell samordnare för Agenda 2030 (M 2020:02)
2020:50 Tilläggsdirektiv till Initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)
2020:58 Översyn av artskyddsförordningen (M 2020:03)
2020:61 Pantsystem för småelektronik (M 2020:04)
2020:63 Tilläggsdirektiv till Skogsutredningen (M 2019:02)
2020:78 Utredning om verksamheters kommunala avfall (M 2020:05)
2020:86 En modern och effektiv miljöprövning (M 2020:06)
2020:87 Tilläggsdirektiv till Klimaträttsutredningen (M 2019:05)
2020:108 En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft (M 2020:07)
2020:110  Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen – strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion 

(M 2010:04)
2020:131 Tilläggsdirektiv till Utfasningsutredningen (M 2019:04)
2020:141  Direktiv till parlamentarisk beredning för underlag om hur miljömålen kan uppnås (Miljömåls-

beredningen) (M 2010:04)

Näringsdepartementet

2020:16 Ett fossiloberoende jordbruk (N 2020:01)
2020:26  Skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer får ske 

(N 2020:02)
2020:43 Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)
2020:48 Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)
2020:71 Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem (N 2020:04)
2020:72  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur 

(N 2019:01)
2020:76  Genomförande av det nya EU-direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till 

dricksvatten för alla i unionen (N 2020:05)
2020:97  Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare 

bokföringslag (N 2020:03)
2020:124 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning (N 2019:01)
2020:136 Tilläggsdirektiv till Utredningen om fossiloberoende jordbruk (N 2020:01)
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Socialdepartementet

2020:1 Tilläggsdirektiv till Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)
2020:3 Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn (S 2020:01)
2020:9 Översyn av vissa frågor på tobaksområdet (S 2020:02)
2020:14  Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning 

och ökad träffsäkerhet (S 2018:13)
2020:28 Översyn av LSS-regler när det gäller bostad med särskild service (S 2020:03)
2020:31  Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid 

 rehabilitering (S 2020:04)
2020:39 Genomförande av tillgänglighetsdirektivet (S 2020:05)
2020:40 Främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06)
2020:46 Tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
2020:59 Tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07)
2020:60 Tilläggsdirektiv till Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10)
2020:68  Samordnade insatser vid samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk 

diagnos eller närliggande tillstånd (S 2020:08)
2020:74  Utvärdering av åtgärderna för att hantera utbrottet av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 

(S 2020:09)
2020:79 Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:11)
2020:80 Vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES (S 2020:10)
2020:81 Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (S 2020:12)
2020:83  Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och 

sjukvård (S 2020:13)
2020:84 Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)
2020:89 Tilläggsdirektiv till Utredningen om fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)
2020:90 Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt assistans (S 2020:01)
2020:99 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)
2020:100  Tilläggsdirektiv till Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid 

 rehabilitering (S 2020:04)
2020:112 Tilläggsdirektiv till Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01)
2020:114  Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga 

utbetalningar (S 2020:14)
2020:115 Tilläggsdirektiv till Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)
2020:116  Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i 

 framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03)
2020:118 Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker (S 2020:15)
2020:142 En äldreomsorgslag (S 2020:16)

Utbildningsdepartementet

2020:2  Tilläggsdirektiv till Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola 
(U 2018:01)

2020:18 Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjlighet att nå kunskapskraven (U2017:07)
2020:21 Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan (U 2020:01)
2020:24 En tioårig grundskola (U2020:02)
2020:25 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05)
2020:34 Översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)
2020:41 Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018 (U 2018:03)
2020:52 Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04)
2020:92 Genomförande av högskoleprovet (U 2020:05)
2020:94  Tilläggsdirektiv till Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska  

(U 2019:01)
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2020:96 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av regelverket för rymdverksamhet (U 2020:03)
2020:103 Tilläggsdirektiv till Pliktmaterialutredningen (U 2019:03)
2020:109 Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)
2020:111 Avskiljande av studenter och belastningsregister kontroll inför vissa studier (U 2020:06)
2020:138 Sfi-peng till utbildningsanordnare (U 2020:08)
2020:140 Förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (U 2020:07)

Utrikesdepartementet

2020:93  Tilläggsdirektiv till Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai  
(UD 2017:01)

Direktiven finns att läsa i Regeringskansliets rättsdatabaser som nås via www.regeringen.se

http://www.regeringen.se
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Statens offentliga utredningar och departementsserien

I tabellerna nedan anges antal publikationer i Statens offentliga utredningar 
(SOU) respektive Departementsserien (Ds) respektive år.

Antal SOU

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 2 4 6 4 7

Finansdepartementet 18 17 18 22 19

Försvarsdepartementet 4 1 4 2 2

Infrastrukturdepartementet 2 4

Justitiedepartementet 23 36 17 7 10

Kulturdepartementet 9 6 4 4 3

Miljödepartementet 4 8 6 6 9

Näringsdepartementet 12 11 8 3 6

Socialdepartementet 8 18 13 11 14

Utbildningsdepartementet 12 12 14 7 8

Utrikesdepartementet 2 2 2 1 1

Regeringskansliet 94 115 92 69 83

Antal Ds

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 5 7 2 5 1

Finansdepartementet 1 10 2 1 5

Försvarsdepartementet - 2 1 1 -

Infrastrukturdepartementet - 1

Justitiedepartementet 17 22 16 15 13

Kulturdepartementet 2 5 2 2 -

Miljödepartementet 2 4 1 1 1

Näringsdepartementet 3 2 4 3 3

Socialdepartementet 13 15 11 3 6

Utbildningsdepartementet 3 - - - -

Utrikesdepartementet 1 1 2 2 -

Regeringskansliet 47 68 41 33 30
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Förteckning över SOU och Ds

Förteckningen visar utredningar som publicerats i SOU respektive Ds.  
Numreringen inom parentes hör ihop med den löpande årsserien. 

SOU

Arbetsmarknadsdepartementet

En moderniserad arbetsrätt. [30]
Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. [37]
Ökad trygghet för visselblåsare. [38]
Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna. [41]
Barnkonventionen och svensk rätt. [63]
Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området. [79]
Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. [81]

Finansdepartementet

Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget. [5]
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget. [8] 
Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag. [12]
Grönt sparande. [17]
Skatt på modet – för att få bort skadliga kemikalier. [20]
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon. [22]
En ny mervärdesskattelag. Del 1 och 2. [31]
Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga ut betalningar 
från välfärdssystemen. [35]
En gemensam utbildning inom statsförvaltningen. [40]
En gemensam angelägenhet. Vol. 1 och 2. [46]
Skatt på engångsartiklar. [48]
Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare. [50]
Rutavdrag för äldre. [52]
Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn. [60]
Ändrade regler om säkerställda obligationer. [61]
Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden. [64]
Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet. [75]
Funktionalitet och enhetlighet – hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader. [76]
Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden. [77] 

Försvarsdepartementet

EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering. [58]
Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket. [68]

Infrastrukturdepartementet

Framtidens järnvägsunderhåll. [18]
Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik. [25]
Innovation genom information. [55]
Avgifter för information i elektronisk form. [82] 
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Justitiedepartementet

Skärpta regler om utländska månggiften. [2] 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar. [11]
Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter. [16]
En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret. [29]
Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda. [44]
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. [45]
En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal. [51]
En långsiktigt hållbar migrationspolitik. [54]
Ett särskilt hedersbrott. [57]
En europeisk åklagarmyndighet i Sverige. [74] 

Kulturdepartementet

Sveriges museum om Förintelsen. + Holocaust Remembrance and Representation. Documentation from a 
Research Conference. [21]
Högre växel i minoritetspolitiken. Stärkt samordning och uppföljning. [27]
Det demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda 
och näthat. [56] 

Miljödepartementet

Hållbar slamhantering. [3]
Vägen till en klimatpositiv framtid. [4]
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020. Steg för steg. Var står vi? Vart går vi? [9]
Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning. [10]
Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019. [39]
Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin. [72]
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. [73]
Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. [78]
Havet och människan. Volym 1 och 2. [83]

Näringsdepartementet

Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem. [7]
Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar. [13]
Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning. [53]
En samlad djurhälsoreglering. Del 1 och 2. [62]
55 år och karensval. [65]
Utvinning ur alunskiffer. Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket. [71] 

Socialdepartementet

Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor. [1]
En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. [6]
Framtidens teknik i omsorgens tjänst. [14]
Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS. [15]
God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. [19]
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning. [23]
Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. [24]
En sjukförsäkring anpassad efter individen. [26]
Grundpension. Några anslutande frågor. [32]
Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter. [36]
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Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag. Del 1 och 2. [47] 
Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre. [69]
Fast omsorgskontakt i hemtjänsten. [70]
Äldreomsorgen under pandemin. [80]

Utbildningsdepartementet

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. [28]
Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Del 1 och 2. [33]
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg. [34]
En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor. [42]
Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper. [43]
Innovation som drivkraft – från forskning till nytta. [59]
Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som 
 andraspråk. [66]
Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska. [67] 

Utrikesdepartementet

Enhetlig och effektiv marknadskontroll. [49] 

Ds

Arbetsmarknadsdepartementet

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet. [14]

Finansdepartementet

Klimatdeklaration för byggnader. [4]
Ny lag om källskatt på utdelning. [10]
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen. [19]
En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning. [29]
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. [30]

Infrastrukturdepartementet

Översyn av lagstiftningen om flyttning av fordon m.m. [20]

Justitiedepartementet

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument. Genomförande av non-cash-direktivet. [1]
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer. [2]
Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om med-
borgarnas rättigheter. [5]
Säkerhetsskyddsreglering för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet. [11]
Registrering av kontantkort, m.m. [12]
Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen  
av ond tro. [13]
Skärpt kontroll över explosiva varor. [17]
Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål. [18]
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt till en ny 
 EU-förordning. [22]
En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål. [23]
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Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program. [25]
Bättre skydd för tekniska företagshemligheter. [26]
Uppdrag om förhindrande av brott kopplade till de stödåtgärder med statsfinansiella och samhälls-
ekonomiska konsekvenser som vidtas med anledning av det nya coronaviruset. Slutrapport. [28]

Miljödepartementet

Sweden’s seventh national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and  
on the safety of radioactive waste management. Sweden’s implementation of the obligations of the Joint 
 Convention. [21]

Näringsdepartementet

Konkurrensverkets befogenheter. [3]
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. [6]
En ny växtskyddslag. [8]

Socialdepartementet

Inkomstpensionstillägg. [7]
Utökad målgrupp för Allmänna arvsfonden. [9]
Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser. [15]
Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar 
placering, sekretess och skolgång. [16]
Införandet av en familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och utvecklingssamtal. [24]
Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna. [27]

Samtliga SOU och Ds finns att läsa på www.regeringen.se

http://www.regeringen.se
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Propositioner och skrivelser

Tabellen anger antal propositioner och skrivelser som lämnats till  riksdagen 
 respektive år.

Antal propositioner och skrivelser

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 3 3 3 3 3

Arbetsmarknadsdepartementet 4 8 10 8 7

Finansdepartementet 55 44 66 63 71

Försvarsdepartementet 5 2 5 3 4

Infrastrukturdepartementet 9 13

Justitiedepartementet 45 58 57 42 51

Kulturdepartementet 5 5 9 4 4

Miljödepartementet 15 16 21 7 7

Näringsdepartementet 18 29 25 10 10

Socialdepartementet 19 28 36 22 21

Utbildningsdepartementet 13 12 17 12 9

Utrikesdepartementet 13 15 15 16 10

Regeringskansliet 195 220 264 199 210
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Förteckning över propositioner och skrivelser

Förteckningen visar regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen,  
vilka ingår i en gemensam löpnummerserie.

Statsrådsberedningen

Skr. 2019/20:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2019
Skr. 2019/20:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2019
Skr. 2019/20:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2019

Arbetsmarknadsdepartementet  

Prop. 2019/20:117  Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbets-
marknadspolitiska verksamheten

Prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden
Prop. 2019/20:150 Mer likabehandling och ett stärkt skydd vid utstationering
Skr. 2019/20:73  Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet – långsiktiga effekter och 

Arbetsförmedlingens arbetssätt
Skr. 2019/20:192 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten
Skr. 2019/20:202 ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv
Skr. 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

Finansdepartementet

Prop. 2019/20:68  Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning 
eller utveckling

Prop. 2019/20:74  Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör 
 rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

Prop. 2019/20:78 Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor
Prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online
Prop. 2019/20:80 Ersättningsbeloppet i insättningsgarantin och vissa andra frågor
Prop. 2019/20:83 Ett nytt konto- och värdefackssystem
Prop. 2019/20:94 Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
Prop. 2019/20:96 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Prop. 2019/20:97 Ny associationsrätt för medlemsbanker
Prop. 2019/20:99  Vårändringsbudget för 2020 
Prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2019/20:111  Bilateralt avtal mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler 

för försäkring och återförsäkring
Prop. 2019/20:120 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
Prop. 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter
Prop. 2019/20:124 Vissa ändringar i avfallsskattelagen
Prop. 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 – Åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:136  Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier till flygföretag med anledning av corona-

viruset
Prop. 2019/20:138 Vissa frågor om försäkring och tjänstepension
Prop. 2019/20:142 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag
Prop. 2019/20:146 Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:148 Anpassade regler för understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor
Prop. 2019/20:151  Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning 

av coronaviruset 
Prop. 2019/20:152 Undantag från plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom
Prop. 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset
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Prop. 2019/20:167  Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och 
andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Prop. 2019/20:169 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket
Prop. 2019/20:173 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet
Prop. 2019/20:174  Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappers-

finansiering
Prop. 2019/20:175 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion
Prop. 2019/20:181  Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot 

smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:187  Extra ändringsbudget för 2020 – Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda 

företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
Prop. 2019/20:195 Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden
Prop. 2019/20:196  Ändrade regler för taxering av lantbruksenheter och för automatiserat beslutsfattande 

vid fastighetstaxeringen
Prop. 2019/20:197  Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och 

några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet
Prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021
Prop. 2020/21:2 Höständringsbudget för 2020
Prop. 2020/21:4  Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med 

anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:9  Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondernas placeringsregler med anledning av 

covid-19
Prop. 2020/21:14  Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs 

permanenta
Prop. 2020/21:15 Sekretess för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner
Prop. 2020/21:17 Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor
Prop. 2020/21:19 Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
Prop. 2020/21:20 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor
Prop. 2020/21:23  Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och 

avdrag för negativt räntenetto
Prop. 2020/21:24 Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor
Prop. 2020/21:26  Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra 

inkomstskattefrågor
Prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel
Prop. 2020/21:33 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Prop. 2020/21:36 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning
Prop. 2020/21:37 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt
Prop. 2020/21:45  Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad 

testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler 
för kostförmån i särskilda fall

Prop. 2020/21:46 Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper
Prop. 2020/21:49 Utökade möjligheter för Tullverket att besluta om postspärrar
Prop. 2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning
Prop. 2020/21:65 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Prop. 2020/21:66  Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finans-

marknadsområdet 
Prop. 2020/21:68 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malussystemet
Skr. 2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019
Skr. 2019/20:71 Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering
Skr. 2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet
Skr. 2019/20:98 Redovisning av skatteutgifter 2020



52Regeringskansliets årsbok 2020

Skr. 2019/20:101 Årsredovisning för staten 2019
Skr. 2019/20:104 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015–2019
Skr. 2019/20:128 Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området
Skr. 2019/20:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019
Skr. 2019/20:134 Riksrevisionens rapport om nationalräkenskaperna
Skr. 2019/20:153 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2019
Skr. 2019/20:177 Riksrevisionens rapport om rutavdraget
Skr. 2020/21:28  Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomst-

utjämningen 
Skr. 2020/21:53 Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag för socioekonomiskt utsatta områden

Försvarsdepartementet

Prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025
Skr. 2020/21:56 Internationella försvarssamarbeten
Skr. 2020/21:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Infrastrukturdepartementet

Prop. 2019/20:67 Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter
Prop. 2019/20:81 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda
Prop. 2019/20:85 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg
Prop. 2019/20:112 Genomförande av ändringar i yrkesförardirektivet
Prop. 2019/20:139  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknads-

kontroll över motorfordon
Prop. 2019/20:165 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Prop. 2019/20:201 Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter
Prop. 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
Prop. 2020/21:16 Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019
Skr. 2019/20:72  Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av drift och underhåll av statliga 

vägar
Skr. 2019/20:82 Riksrevisionens rapport om föråldrade it-system i statsförvaltningen
Skr. 2019/20:133 Riksrevisionens rapport om statens planering av höghastighetsjärnvägar
Skr. 2020/21:40  Återkallelse av proposition 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Justitiedepartementet

Prop. 2019/20:69 Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
Prop. 2019/20:87 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning
Prop. 2019/20:88 Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar
Prop. 2019/20:89 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
Prop. 2019/20:95  Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister
Prop. 2019/20:106 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet
Prop. 2019/20:109 Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek – ett enklare förfarande
Prop. 2019/20:116 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
Prop. 2019/20:118 Ungdomsövervakning
Prop. 2019/20:119  Internationellt samarbete om verkställighet av straff anpassas till nya regler i brottsbalken
Prop. 2019/20:123  Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot 

terrorism
Prop. 2019/20:125 Några fastighetsrättsliga frågor
Prop. 2019/20:129 Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering
Prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
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Prop. 2019/20:143 Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Prop. 2019/20:145 Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
Prop. 2019/20:149 Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
Prop. 2019/20:154 Skärpta regler avseende hanteringen av spräng ämnes prekursorer
Prop. 2019/20:163 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
Prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst
Prop. 2019/20:178  Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i 

fråga om medborgarnas rättigheter
Prop. 2019/20:179 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling
Prop. 2019/20:186 Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda
Prop. 2019/20:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser
Prop. 2019/20:193 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar
Prop. 2019/20:194 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar
Prop. 2019/20:198  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut 

om frysning och beslut om förverkande
Prop. 2019/20:200 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor
Prop. 2020/21:5 Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen
Prop. 2020/21:6 Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket
Prop. 2020/21:8 Utvidgade möjligheter att förvandla obetalda böter till fängelse
Prop. 2020/21:11 Säkerhetsprövning av domare och några andra frågor som rör Domarnämnden
Prop. 2020/21:13  Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet
Prop. 2020/21:18  En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfalls före byggande 

åtgärder
Prop. 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporterings formatet
Prop. 2020/21:41  Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och 

föreningsstämmor
Prop. 2020/21:42 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
Prop. 2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straff rättsligt skydd mot tillgrepps brottslighet
Prop. 2020/21:54 Ökad ordning och säkerhet i frivården
Prop. 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer
Prop. 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet
Prop. 2020/21:73 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg
Prop. 2020/21:74 En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord
Skr. 2019/20:93  Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska 

olyckor
Skr. 2019/20:141 Riksrevisionens rapport om valförfarandet
Skr. 2019/20:171 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter
Skr. 2019/20:191 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten
Skr. 2020/21:59 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019
Skr. 2020/21:62 Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter 
Skr. 2020/21:63  Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsföre-

byggande programmet Tillsammans mot brott 
Skr. 2020/21:69 2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Kulturdepartementet

Prop. 2019/20:102  Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning 
om det europeiska medborgarinitiativet

Prop. 2019/20:168 En moderniserad radio- och tv-lag
Prop. 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 
Skr. 2019/20:147 Riksrevisionens rapport om fri entré till statliga museer
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Miljödepartementet

Prop. 2019/20:137 Förbättrad tillsyn på miljöområdet
Prop. 2019/20:156 Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet
Prop. 2019/20:157 Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter
Prop. 2019/20:160 Tillfällig åtgärd för att underlätta övergången till sommarbensin
Prop. 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030
Prop. 2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter
Skr. 2019/20:170 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

Näringsdepartementet

Prop. 2019/20:183 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd
Prop. 2020/21:43  En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontroll-

förordning
Prop. 2020/21:44  Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om sprit-

drycker och EU:s tillträde till Genèveakten
Prop. 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter
Prop. 2020/21:67 Undersökningstillstånd
Skr. 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn
Skr. 2019/20:108 Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan
Skr. 2019/20:140 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande
Skr. 2019/20:185 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram 
Skr. 2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap

Socialdepartementet

Prop. 2019:20/164 Inriktning för nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform
Prop. 2019/20:84 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården
Prop. 2019/20:92  Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av 

sondmatning
Prop. 2019/20:107 Förbättrade möjligheter till bilstöd
Prop. 2019/20:126 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag
Prop. 2019/20:144 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen
Prop. 2019/20:155  Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar 

covid-19
Prop. 2019/20:158  Senarelagt införande av nationell läkemedelslista och bastjänstgöring för läkare 
Prop. 2019/20:161 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter 
Prop. 2019/20:172 En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2019/20:184 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19
Prop. 2020/21:35  Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för 

offentliga biträden 
Prop. 2020/21:38  Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19
Prop. 2020/21:48 Organdonation
Prop. 2020/21:55  Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till 

 försörjningsstöd
Prop. 2020/21:57 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar
Skr. 2019/20:121 Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg
Skr. 2019/20:180 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2019
Skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget 
Skr. 2020/21:31 Riksrevisionens rapport Vägen till arbete efter nekad sjukpenning 



55Regeringskansliets årsbok 2020

Utbildningsdepartementet

Prop. 2019/20:105 Komvux för stärkt kompetensförsörjning
Prop. 2019/20:113 En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten
Prop. 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad
Prop. 2019/20:182  Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder 

för människors hälsa
Prop. 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten
Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Skr. 2019/20:162 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn
Skr. 2019/20:199 Riksrevisionens rapport om holdingbolag vid universitet och högskolor
Skr. 2020/21:61  Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, 

Linnéuniversitetet och Stockholms universitet

Utrikesdepartementet

Prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Prop. 2019/20:159 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
Prop. 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2020/21:22  Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute 

Support Mission i Afghanistan
Prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Skr. 2019/20:90 Nordiskt samarbete 2019
Skr. 2019/20:91  Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multi-

laterala organisationer
Skr. 2019/20:114  Regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll 2019 – krigsmateriel och produkter 

med dubbla användningsområden
Skr. 2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete med handelshinder
Skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen

Samtliga propositioner och skrivelser finns att läsa på www.regeringen.se.

http://www.regeringen.se
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Lagar och förordningar

En proposition med lagförslag resulterar efter behandling i riksdagen i ett 
riksdagsbeslut. Om riksdagen antar lagen, utfärdar och kungör regeringen 
därefter den nya lagen.

Förordningar är rättsregler som regeringen beslutar om. I förordningar 
regleras till exempel myndigheternas verksamhet. Lagar och förordningar 
publiceras i Svensk författningssamling (SFS), för mer information se  
www.svenskforfattningssamling.se.

Tabellen nedan visar antal utfärdade lagar och förordningar per år i SFS.

Antal utfärdade lagar och förordningar per departement

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 2 3 6 5 1

Arbetsmarknadsdepartementet 57 81 71 39 68

Finansdepartementet 323 311 457 306 299

Försvarsdepartementet 15 16 43 28 23

Infrastrukturdepartementet 102 87

Justitiedepartementet 360 266 521 326 354

Kulturdepartementet 23 51 71 42 29

Miljödepartementet 133 139 225 58 112

Näringsdepartementet 210 173 316 96 47

Socialdepartementet 117 186 233 194 167

Utbildningsdepartementet 108 108 144 102 93

Utrikesdepartementet 21 9 26 16 21

Regeringskansliet 1 369 1 343 2 113 1 314 1 301

Exklusive författningar som utfärdats av annan myndighet.

http://www.svenskforfattningssamling.se
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2. Budgetprocessen och 
myndighetsstyrning
Arbetet med statens budget börjar mer än ett år innan det aktuella budgetår
et startar. I december redovisar Finansdepartementet prognoser för samhälls
ekonomins och de offentliga finansernas utveckling för regeringen. Under 
 januari fortsätter Finansdepartementet arbetet med att se över och uppdatera 
 prognoserna över budgetens inkomster och utgifter på statens budget, statens 
lånebehov med mera. Samtidigt reviderar de övriga departementen prognoserna 
för sina respektive utgiftsområden och anslag.

I nästa steg lämnar departementen konsekvensberäkningar till Finansdeparte
mentet för de tre kommande åren. I slutet av februari inkommer  myndigheterna 
med sina årsredovisningar för föregående år respektive budgetunderlag för de 
kommande tre åren. Detta material analyseras av departementen.

I mars hålls överläggningar om inriktningen för statens budget. Riktlinjer för 
den ekonomiska politiken och statens budget för de kommande åren slås fast i 
den ekonomiska vårpropositionen som lämnas till riksdagen i april. Samtidigt 
lämnar regeringen en årsredovisning för staten för föregående år.

Den ekonomiska vårpropositionen fokuserar på riktlinjerna och  utmaningarna 
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken de kommande åren.  Detaljerade 
förslag om nya reformer redovisas i höstens budgetproposition. Under våren 
 genomförs möten med myndigheterna (myndighetsdialoger) där den politiska 
ledningen och myndighetens ledning går igenom myndighetens verksamhet från 
ett både bakåtblickande och framåtblickande perspektiv. Departementen arbetar 
även med de resultatredovisningar som ska lämnas till riksdagen per utgiftsom
råde i budgetpropositionen. Under våren och sommaren arbetar departementen 
med att bereda hur mycket medel som ska fördelas på enskilda anslag.

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen senast den 20 september, 
utom under valår då den ska lämnas senast två veckor efter riksmötets  öppnande. 
Om detta till följd av ett regeringsskifte inte är möjligt ska budgetpropositionen 
lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering tillträtt, dock senast den 15 
november.

Budgetpropositionen innehåller förslag till utgiftstak för statens utgifter. Utgifts
taket för ett budgetår beslutas tre år i förväg varför förslaget avser det tredje till
kommande året. Budgetpropositionen innehåller förslag till inkomstberäkning 
för alla budgetens inkomster, förslag till utgiftsramar för de 27 utgiftsområdena 
och förslag till fördelning av utgifterna på anslag inom respektive  utgiftsområde. 
Vidare lämnas förslag om preliminära utgiftsramar och inkomstberäkningar för 
det andra och tredje tillkommande budgetåret. Dessutom redovisas resultatet 
av föregående års verksamhet inom respektive utgiftsområde som underlag för 
budgetförslaget.

I anslutning till den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen 
kan regeringen lämna förslag till ändringar i statens budget. Det görs i en vår
ändringsbudget respektive en höständringsbudget. Om det finns särskilda 
skäl får propositioner med ändringar i statens budget lämnas även vid andra 
 tillfällen, s.k. extra ändringsbudgetar.
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Medan riksdagen behandlar budgetpropositionen inleder departementen arbetet 
med att ta fram regleringsbrev för sina respektive myndigheter. Regleringsbreven 
innehåller de finansiella befogenheter myndigheterna behöver för sin verksam
het samt de mål, återrapporteringskrav och uppdrag som ska gälla för året. Riks
dagen fattar beslut om budgetens inkomster och ramarna för samtliga utgiftsom
råden i november och därefter om belopp och ändamål för varje anslag i mitten 
av december. Därefter beslutar regeringen om regleringsbreven före årsskiftet.
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Statsbudgeten i sammandrag i miljarder kronor

I budgetprocessen hanterades drygt 1 219 miljarder kronor år 2020.  
I tabellerna nedan redovisas utfallet av statsbudgetens utgifter respektive 
inkomster under de senaste åren i löpande priser.  

2016 2017 2018 2019 2020

Inkomster 1 002,7 1 001,4 1 072,1 1 055,5 998,5

Utgifter m.m. 917,4 939,6 992,1 943,6 1 219,1

Statsbudgetens saldo 85,3 61,8 80,0 111,9 –220,6

Inkomstsiffrorna för 2020 är ett preliminärt utfall. Tidigare års siffror är 
 korrigerade.

Inkomster i miljarder kronor

2016 2017 2018 2019 2020

Direkta skatter på arbete 607,1 635,3 656,9 660,5 670,9

Indirekta skatter på arbete 530,1 558,7 585,9 604,8 579,1

Skatt på kapital 246,0 263,1 261,4 282,2 254,5

Skatt på konsumtion och insatsvaror 536,6 557,5 580,5 596,9 602,0

Skatt på import 6,1 6,3 6,5 6,9 6,2

Restförda och övriga skatter 20,7 18,3 20,3 12,6 8,7

Avgående poster, skatter till EU –6,1 –6,3 –6,5 –6,9 –6,2

Avgående poster, skatter till andra sektorer –919,8 –962,0 –1 000,9 –1 033,1 –1 053,0

Periodiseringar 31,2 –13,9 24,0 –15,5 –24,8

Inkomster av statens verksamhet 31,3 27,4 32,8 35,3 46,1

Inkomster av försåld egendom 0,2 0,0 1,8 0,0 0,8

Återbetalning av lån 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7

Kalkylmässiga inkomster 10,8 11,4 12,2 14,2 16,2

Bidrag m.m. från EU 11,0 10,5 12,4 12,6 14,2

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet –103,1 –105,7 –116,0 –115,8 –117,0

Utgifter som ges som krediteringar på skattekontot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totala inkomster 1 002,7 1 001,4 1 072,1 1 055,5 998,5
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Utgifter i miljarder kronor

Utgiftsområde 2016 2017 2018 2019 2020

1 Rikets styrelse 12,7 13,3 14,3 14,6 15,7

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 15,1 15,3 16,0 16,9 17,0

3 Skatt, tull och exekution 10,8 11,0 11,4 11,5 12,1

4 Rättsväsendet 42,3 44,1 45,9 49,4 53,0

5 Internationell samverkan 2,1 2,0 1,9 2,3 2,1

6 Försvar och samhällets krisberedskap 49,4 50,4 53,5 60,6 63,1

7 Internationellt bistånd 32,0 36,7 42,8 44,2 46,5

8 Migration 41,3 40,0 19,6 11,8 9,6

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 63,4 67,4 78,4 79,6 101,8

10 
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktions-
nedsättning

105,6 101,9 99,7 97,9 117,9

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 35,9 34,7 34,8 34,5 36,7

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 86,1 88,7 95,2 97,3 99,9

13  Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 19,2 23,9 22,2 16,9 8,5

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 72,5 71,6 73,9 73,4 87,2

15 Studiestöd 19,5 19,7 21,1 22,8 25,1

16 Utbildning och universitetsforskning 66,0 71,1 76,0 78,5 83,0

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 14,1 14,5 16,0 15,8 20,4

18
 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,  byggande 
samt konsumentpolitik 

3,1 3,8 4,6 3,1 3,8

19 Regional tillväxt 2,6 2,8 3,6 3,3 3,2

20 Allmän miljö- och naturvård 7,3 7,8 10,4 9,4 11,0

21 Energi 2,7 3,0 3,5 2,2 3,3

22 Kommunikationer 50,0 53,2 56,6 58,6 65,2

23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 15,9 17,2 19,6 20,8 20,0

24 Näringsliv 5,9 6,4 7,5 7,3 60,4

25 Allmänna bidrag till kommuner 93,3 105,6 111,4 120,1 158,0

26 Statsskuldsräntor m.m. 1,7 10,6 13,6 22,2 19,6

27 Avgiften till Europeiska unionen 30,3 24,2 35,0 37,7 47,2

Summa utgiftsområden 900,8 940,7 988,5 1 012,9 1 191,1

Kassamässig korrigering 1,8 1,8 1,6 –2,4 6,8

Riksgäldskontorets nettoutlåning m.m. 14,8 –2,9 2,0 –66,9 21,3

Totala utgifter 917,4 939,6 992,1 943,6 1 219,1
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Myndighetsstyrning

De statliga myndigheter som lyder under regeringen är regeringens främsta 
verktyg för förverkligandet av den politik som riksdagen och regeringen 
har beslutat. Inriktningen för regeringens styrning av myndigheterna är att 
den ska vara strategisk, långsiktig, verksamhetsanpassad, helhetsinriktad, 
sammanhållen och tillitsbaserad.

I Sverige har vi organisatoriskt fristående myndigheter med ett långtgående 
delegerat ansvar att själva bestämma hur myndigheterna genomför sina 
uppgifter. Enligt myndighetsförordningen (2007:515) ansvarar myndighetens 
ledning inför regeringen för verksamheten. Myndighetsledningen ska se 
till att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de för-
pliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU, att den redovisas på ett 
tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med 
statens medel. I förordningen ges även särskilda bestämmelser för de 
olika ledningsformerna. Regeringen är inför riksdagen ytterst ansvarig för 
allt som myndigheterna gör. Ordningen förutsätter en god uppföljning av 
myndigheternas resultat och verksamhet och att regeringen ingriper om 
den bedömer att myndigheterna inte hanterar sina uppgifter på ett ända-
målsenligt sätt.

Myndigheternas instruktioner är de huvudsakliga styrdokumenten för 
regeringens långsiktiga och strategiska styrning. I myndighetens instruktion 
regleras myndighetens uppgifter, ledningsform och andra förhållanden som 
är specifika för myndigheten. För vissa myndigheter är även den lagstiftning 
som finns inom ett verksamhetsområde av stor betydelse för hur myndig-
heten utformar och bedriver sin verksamhet. Årlig styrning sker i reglerings-
breven. Därtill förekommer särskilda regeringsbeslut.

Ett annat viktigt styrverktyg för regeringen är beslut om anställning av 
 myndighetschefer och överdirektörer samt beslut om förordnanden av 
ledamöter i myndighetsstyrelser, nämnder och insynsråd.

En viktig del av myndighetsstyrningen är uppföljningen av myndigheternas 
verksamhet. Detta sker bland annat genom dialog mellan företrädare för 
regeringen och myndighetens ledning.
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Antal myndigheter under regeringen

Tabellen nedan visar antalet myndigheter som den 31 december respek-
tive år tillhörde den statliga redovisningsorganisationen och lydde under 
 regeringen. Utlandsmyndigheter och kommittéer ingår inte i uppgifterna.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 2 2 2 2 2

Arbetsmarknadsdepartementet 7 7 8 12 12

Finansdepartementet 45 44 45 46 46

Försvarsdepartementet 7 7 7 7 7

Infrastrukturdepartementet 12 12

Justitiedepartementet 19 19 19 19 18

Kulturdepartementet 26 25 25 23 23

Miljödepartementet 12 12 12 8 8

Näringsdepartementet 23 22 22 13 13

Socialdepartementet 17 16 17 15 15

Utbildningsdepartementet 53 53 53 47 48

Utrikesdepartementet 8 8 8 8 8

Regeringskansliet 219 215 218 212 212

Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen

Regleringsbrev och ändringsbeslut

Den första tabellen nedan visar antal regleringsbrev och ändringsbeslut 
respektive år och hur många som avsett myndigheter respektive anslag. 
Den andra tabellen visar det totala antalet regleringsbrev och ändrings-
beslut per departement och år.

Antal regleringsbrev och ändringsbeslut 

2016 2017 2018 2019 2020

Regleringsbrev

till anslag 102 103 100 98 103

till myndighet 224 221 222 216 216

Ändringsbeslut

till anslag 105 84 106 113 147

till myndighet 236 205 251 342 355

Totalt 667 613 679 769 821
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Antal regleringsbrev och ändringsbeslut per departement 

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 5 7 6 3 6

Arbetsmarknadsdepartementet 34 26 40 51 69

Finansdepartementet 74 78 101 109 102

Försvarsdepartementet 19 17 14 22 21

Infrastrukturdepartementet 17 55

Justitiedepartementet 47 43 50 53 50

Kulturdepartementet 69 73 73 101 100

Miljödepartementet 35 30 39 39 39

Näringsdepartementet 102 93 99 89 86

Socialdepartementet 78 88 104 89 100

Utbildningsdepartementet 152 110 108 138 132

Utrikesdepartementet 52 48 45 58 61

Regeringskansliet 667 613 679 769 821

De senaste årens regleringsbrev och ändringsbeslut publiceras i Stats-
liggaren som kan läsas på www.esv.se.

Utnämningar

Regeringskansliet stödjer regeringen i dess arbete med att utnämna chefer 
för myndigheter och vissa andra högre befattningshavare i den offentliga 
sektorn. I förteckningen nedan redovisas vilka som under år 2020 utnämnts 
till chefer för myndigheter som lyder direkt under regeringen. Under 2020 
nyutnämndes 28 myndighetschefer.

Dep. Namn Titel Myndighet

A Anders Kessling Direktör Delegationen mot segregation

A Lars Arrhenius Ombudsman Diskrimineringsombudsmannen

Fi Britt-Marie Benzler Landshövding Länsstyrelsen i Hallands län

Fi Göran Hjelm Kanslichef Finanspolitiska rådet

Fi Helene Hellmark Knutsson Landshövding Länsstyrelsen i Västerbottens län

Fi Maria Arnholm Landshövding Länsstyrelsen i Kronobergs län

Fi Peter Sandwall Landshövding Länsstyrelsen i Kalmar län

Fö Kathrin Flossing Ordförande Försvarsunderrättelsedomstolen

I Anders Persson GD Elsäkerhetsverket

Ju John Ahlberk GD Statens haverikommission

Ju Martin Holmgren GD Kriminalvården

Ju Thomas Rolén GD Domstolsverket

Ku Dan Lundberg GD Statens musikverk

www.esv.se
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Dep. Namn Titel Myndighet

Ku Isak Reichel Direktör Myndigheten för stöd till trossamfund* 

Ku Mats Granér Direktör Myndigheten för kulturanalys*

Ku Patrick Amsellem Direktör Statens konstråd

M Håkan Wirtén GD Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut*

N Anneli Wirtén GD Sveriges geologiska undersökning

N Sverker Härd GD
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser

S Eva-Lo Ighe GD Inspektionen för socialförsäkringen

S Jonas Björck GD Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

S Per Bergling GD Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

U Anders Hagfeldt Rektor Uppsala universitet* 

U Erik Renström Rektor Lunds universitet*

U Jan-Ingvar Jönsson Rektor Linköpings universitet

U Robert Dalman Direktör Överklagandenämnden för studiestöd*

UD Anders Ahnlid GD Kommerskollegium

UD Carl Johan Wieslander GD Inspektionen för strategiska produkter

Vikarierande myndighetschefer som utnämnts samt omförordnanden av myndighetschefer under 2020 finns inte med 
i denna lista.

* Tillträde under 2021. 
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3. Regeringsärenden m.m.
Regeringskansliet är en myndighet som bland annat har till uppgift att bereda 
regeringsärenden. Det rör sig bland annat om propositioner, skrivelser, uppdrag 
till myndigheter, anslags och bidragsärenden samt i viss mån även dispensärenden 
och andra partsärenden och överklaganden.

Tabellen nedan anger det totala antalet regeringsärenden, både  förvaltningsärenden 
och ärenden inom övriga huvudverksamheter som till exempel  propositioner 
och skrivelser.

Totalt antal beslutade regeringsärenden 

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 40 56 44 75 59

Arbetsmarknadsdepartementet 137 147 145 198 233

Finansdepartementet 654 600 688 648 751

Försvarsdepartementet 395 345 346 326 300

Infrastrukturdepartementet 282 510

Justitiedepartementet 989 892 888 811 911

Kulturdepartementet 310 343 296 310 285

Miljödepartementet 487 447 442 289 273

Näringsdepartementet 716 735 738 411 399

Socialdepartementet 485 510 537 414 568

Utbildningsdepartementet 544 464 691 437 424

Utrikesdepartementet 492 416 447 432 470

Regeringskansliet 5 249 4 955 5 262 4 633 5 183

Uppgifterna avser antalet nummer på ärendeförteckningarna vid regeringssammanträdena. 
Under ett nummer på förteckningarna kan det finnas flera ärenden som avgjorts (det vill säga 
flera diarienummer).
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Registrerade ärenden i ärendediariet

Ett ärende omfattar i regel flera handlingar. Med ärende avses här även 
så kallade årsärenden för enskilda handlingar i ett visst ämne. Antalet 
 registrerade ärenden varierar med övrig verksamhet över tid.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 3 046 1 723 1 721 1 612 2 030

Arbetsmarknadsdepartementet 2 513 2 467 1 994 2 302 2 695

Finansdepartementet 4 669 4 786 3 821 4 265 5 190

Försvarsdepartementet 1 686 1 759 1 451 1 344 1 271

Infrastrukturdepartementet 3 391 3 423

Justitiedepartementet 9 315 10 002 5 222 4 232 4 749

Kulturdepartementet 2 891 2 716 2 284 2 046 2 756

Miljödepartementet 3 056 3 326 2 973 2 137 2 119

Näringsdepartementet 7 823 7 512 5 714 2 129 3 136

Socialdepartementet 7 985 7 516 6 058 5 273 9 955

Utbildningsdepartementet 5 747 5 193 4 798 4 416 6 840

Utrikesdepartementet 22 510 21 097 20 973 19 112 19 260

Förvaltningsavdelningen 1 624 1 610 1 484 1 568 1 458

Regeringskansliet 72 865 69 707 58 493 53 827 64 882

Utrikespolitiska handlingar utanför ärendediariet

Utöver de registrerade ärenden som finns i ärendediariet registreras även 
 handlingar som rör Sveriges medlemskap i EU i ett separat diarium.

2016 2017 2018 2019 2020

Regeringskansliet 11 167 12 399 14 950 16 424 13 152

Ansökningar, dispenser och överklaganden

Regeringen avgör vissa dispens- och överklagandefrågor samt vissa 
 ansökningar om bidrag och stöd. I det senare fallet är det främst fråga om 
ansökningar från intresseorganisationer som söker bidrag. Regeringen 
arbetar kontinuerligt med att ändra lagstiftningen för att föra ärenden från 
regeringen till myndigheter och domstolar.
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Ansökningar om bidrag och stöd

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen - 1 1 - -

Arbetsmarknadsdepartementet 1 3 1 16 10

Finansdepartementet 2 - 2 1 2

Försvarsdepartementet - 1 - - -

Infrastrukturdepartementet 7 5

Justitiedepartementet 7 7 14 6 9

Kulturdepartementet 34 41 32 20 31

Miljödepartementet 61 112 108 69 79

Näringsdepartementet 26 20 28 34 12

Socialdepartementet 52 42 83 37 27

Utbildningsdepartementet 10 8 10 8 13

Utrikesdepartementet 1 348 1 468 1 579 1 775 1 582

Förvaltningsavdelningen 1 - - - -

Regeringskansliet 1 542 1 703 1 858 1 973 1 770

Dispenser och överklaganden

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 1 - - - 1

Arbetsmarknadsdepartementet 1 - - 1 -

Finansdepartementet 23 15 4 76 49

Försvarsdepartementet - 1 - - -

Infrastrukturdepartementet 189 62

Justitiedepartementet 20 34 32 83 107

Kulturdepartementet 1 1 - - -

Miljödepartementet 158 100 92 76 75

Näringsdepartementet 90 115 94 32 11

Socialdepartementet - 1 - - 8

Utbildningsdepartementet 7 2 4 1 1

Utrikesdepartementet - - - - -

Förvaltningsavdelningen 2 - - 1 -

Regeringskansliet 303 269 226 459 314
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4. EU-arbete och internationellt arbete 
Utlandsmyndigheterna – Sveriges ambassader och generalkonsulat – är  regeringens 
och Regeringskansliets förlängda arm i världen. Utlandsmyndigheterna stärker 
 genomslaget för regeringens politik och tillvaratar svenska intressen i utlandet.  
I takt med globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har Regeringskansliets 
internationella och EUrelaterade arbete ökat och är numera relativt omfattande. 
Samtliga departement deltar i EUarbetet, vilket bland annat omfattar att bereda 
svenska ståndpunkter, driva förhandlingsarbete och införliva EUdirektiv i svensk 
rätt samt att bevaka överträdelseärenden och mål i EUdomstolen. Andra exem
pel på departementens internationella arbete är att företräda Sverige i internatio
nella förhandlingar, bland annat inom FNsystemet. Departementen deltar även i 
bilaterala möten med andra EUmedlemsländer, genomför stödinsatser för EU:s 
 kandidatländer, anordnar internationella konferenser samt informerar riksdagen 
om EUarbetet och övrigt internationellt samarbete.

Utlandsmyndigheter

Beskickningar

Abu Dhabi Bukarest Khartoum Nairobi Santiago de Chile

Abuja Canberra Kiev New Delhi Sarajevo

Addis Abeba Chisinau Kigali Nicosia Seoul

Alger Damaskus Kinshasa Nur-Sultan Singapore

Amman Dar es-Salaam Kuala Lumpur Oslo Skopje

Ankara Dhaka Köpenhamn Ottawa Tallinn

Aten Doha La Paz Ouagadougou Tbilisi

Bagdad Guatemala Lima Paris Teheran

Baku Haag Lissabon Peking Tel Aviv

Bamako Hanoi London Phnom Penh Tirana

Bangkok Harare Luanda Prag Tokyo

Beirut Havanna Lusaka Pretoria Tunis

Belgrad Helsingfors Madrid Pristina Vilnius

Berlin Islamabad Manila Pyongyang Warszawa

Bern Jakarta Maputo Rabat Washington

Bogotá D.C. Jerevan Mexico City Reykjavik Wien

Brasilia Kabul Minsk Riga Zagreb

Budapest Kairo Monrovia Riyadh

Buenos Aires Kampala Moskva Rom

Konsulat

Bryssel Istanbul Mariehamn New York Shanghai

Hongkong Jerusalem Mumbai S:t Petersburg
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Representationer och delegationer

 – Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen (EU) i Bryssel
 – Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York
 – Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève
 – Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

och Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) i Paris
 – Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg
 – Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 

(OSSE) i Wien
 – Sveriges delegation vid Nato i Bryssel

Stockholmsbaserade ambassadörer

De åtta sändebuden har följande ackrediteringar:

1.  Basseterre, Bridgetown, Castries, Georgetown, Kingston, Kingstown, Nassau, Paramaribo, 
Port-au-Prince, Port of Spain, Roseau, Santo Domingo, St George's, St John's

2. Heliga Stolen, Valletta
3. Asmara
4. Asjchabad, Dusjanbe, Tasjkent
5. Sofia
6. Abidjan, Banjul, Conakry, Dakar, Freetown, Lomé, Porto Novo
7. Dublin
8. Bryssel, Luxemburg

Viseringar och pass

En uppgift för utlandsmyndigheterna är att utfärda viseringar till utländska 
medborgare som vill besöka eller arbeta i Sverige samt att ta emot och 
 utreda ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd. En annan uppgift  
är att hantera ansökningar om pass och nationella id-kort.

2016 2017 2018 2019 2020

Ansökning om viseringar 227 013 249 349 253 297 280 076 39 557

Utfärdade och beslutade pass 
och nationella id-kort

27 834 29 458 30 536 33 503 28 839

Ansökning om uppehållstillstånd 83 689 70 996 70 770 61 042 40 910
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Utlandsstationerade

Utlandsmyndigheterna bemannas av Regeringskansliet samt av cirka 1 400 
lokalanställda. Tabellen nedan visar antalet i genomsnitt utlandsstationerade 
tjänstemän från Regeringskansliet per departement under respektive år.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen - - - 6 7

Arbetsmarknadsdepartementet 1 1 1 1 1

Finansdepartementet 8 7 7 7 8

Försvarsdepartementet 12 13 13 13 12

Infrastrukturdepartementet 3 4

Justitiedepartementet 8 9 8 8 8

Kulturdepartementet 7 7 8 7 7

Miljödepartementet 4 4 4 3 3

Näringsdepartementet 9 16 14 11 11

Socialdepartementet 3 3 3 3 3

Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3

Utrikesdepartementet 534 540 544 529 482

Förvaltningsavdelningen - - - - -

Regeringskansliet 588 604 605 593 548

Andel kvinnor/män 57/43 55/45 56/44 56/44 55/45
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Resdagar utomlands

Även tjänstgörande på andra departement än UD arbetar i varierande grad 
utomlands. Ett mått på detta är antalet resdagar bland tjänstgörande som inte 
är utlandsstationerade.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 1 648 1 304 1 067 1 370 371

Arbetsmarknadsdepartementet 1 010 812 768 837 152

Finansdepartementet 2 811 2 936 3 079 2 867 385

Försvarsdepartementet 1 316 1 420 1 449 1 272 273

Infrastrukturdepartementet 843 136

Justitiedepartementet 2 271 2 459 2 438 1 908 282

Kulturdepartementet 747 628 633 525 75

Miljödepartementet 2 421 2 168 2 128 1 955 284

Näringsdepartementet 3 075 3 484 3 072 2 116 339

Socialdepartementet 1 841 1 727 1 227 1 091 158

Utbildningsdepartementet 1 190 1 246 936 1 002 120

Utrikesdepartementet 16 148 17 389 18 284 17 616 4 287

Förvaltningsavdelningen 990 561 779 485 137

Regeringskansliet 35 468 36 134 35 860 33 887 6 999

Uppgifterna för 2019 har justerats eftersom resestatistik inkommit efter publiceringen av 
årsboken 2019.
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Faktapromemorior om nya EU-förslag

Faktapromemorior innehåller en sammanfattning av nya förslag från 
 Europeiska kommissionen och ger regeringens syn på kommissionens för-
slag. Faktapromemorior lämnas till riksdagens kammarkansli och behandlas 
i riksdagens utskott. Tabellen nedan visar antalet faktapromemorior som 
lämnades till kammarkansliet respektive år. Statistiken varierar beroende på 
antalet förslag som kommissionen presenterar.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 4 10 10 7 14

Arbetsmarknadsdepartementet 3 4 5 2 9

Finansdepartementet 31 22 39 12 23

Försvarsdepartementet 1 2 1 - -

Infrastrukturdepartementet 1 9

Justitiedepartementet 46 20 28 1 16

Kulturdepartementet 4 2 4 - 2

Miljödepartementet 13 7 10 2 10

Näringsdepartementet 24 22 23 12 13

Socialdepartementet 3 1 3 1 9

Utbildningsdepartementet 6 5 8 1 5

Utrikesdepartementet 14 15 17 8 11

Regeringskansliet 149 110 148 47 121

Faktapromemoriorna finns att läsa under rubriken Dokument och lagar på 
www.riksdagen.se.

www.riksdagen.se
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5. Extern kommunikation
En viktig del av Regeringskansliets verksamhet är kommunikation. Det handlar 
 exempelvis om att

• kommunicera regeringens politik och statsrådens arbete

• ta fram underlag till svar på frågor och interpellationer från riksdagen

• skriva underlag inför framträdanden och tal

• besvara brev från allmänheten och frågor från medier

• arrangera och delta i seminarier och andra evenemang

• samråda och ha dialog med näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet.

Regeringskansliets digitala kanaler

Regeringskansliet strävar efter att i första hand kommunicera digitalt. Navet för att 
kommunicera regeringens och Regeringskansliets arbete är webbplatsen regeringen.se. 
Här går det bland annat att ta del av aktuell information, prenumerera på nyheter och 
se webbsända presskonferenser. Det går också att ta del av propositioner, skrivelser och 
statens offentliga utredningar.

Regeringskansliet använder sociala medier, bland annat för att nå målgrupper som 
 normalt inte besöker regeringen.se eller för att föra en dialog direkt med målgrupperna. 
Presskonferenser direktsänds ofta även i sociala medier, som ett komplement till webb
sändningar på regeringen.se.

På regeringen.se finns information om regeringens och Regeringskansliets närvaro i 
sociala medier:  
www.regeringen.se/press/regeringenochregeringskanslietisocialamedier/

http://regeringen.se
http://regeringen.se
http://regeringen.se
http://regeringen.se
http://www.regeringen.se/press/regeringen-och-regeringskansliet-i-sociala-medier/
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Interpellationssvar till riksdagen

I tabellen redovisas antalet interpellationssvar, det vill säga ett muntligt 
svar från ett statsråd på en skriftlig fråga från en riksdagsledamot. Upp-
gifterna i tabellen tar inte hänsyn till så kallade § 5-förordnanden*, utan 
interpellations svaren räknas vid det departement där svarande statsråd  
var placerad vid tidpunkten för svaret.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 1 - - 1 1

Arbetsmarknadsdepartementet 56 48 8 22 19

Finansdepartementet 85 60 36 70 49

Försvarsdepartementet 31 27 6 11 3

Infrastrukturdepartementet 39 68

Justitiedepartementet 77 81 55 79 87

Kulturdepartementet 17 18 21 10 17

Miljödepartementet 70 51 17 27 27

Näringsdepartementet 146 120 88 29 42

Socialdepartementet 64 67 39 62 34

Utbildningsdepartementet 24 32 16 33 27

Utrikesdepartementet 65 44 24 50 48

Regeringskansliet 636 548 310 433 422

Interpellationer och svar finns att läsa på www.riksdagen.se.

* § 5-förordnanden: Vid ett regeringssammanträde är departementschefen föredragande i 
de ärenden som hör till det departementet. Statsministern kan dock förordna att ett ärende 
eller en grupp av ärenden, som hör till ett visst departement, ska föredras av ett annat 
statsråd än departementschefen (se 7 kap. 5 § regeringsformen).

www.riksdagen.se
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Frågesvar till riksdagen

I tabellen redovisas antalet frågesvar, det vill säga skriftliga svar på skriftliga 
frågor som riksdagsledamöter ställer till statsråd. Uppgifterna i tabellen tar 
inte hänsyn till så kallade § 5-förordnanden, utan frågesvaren räknas vid det 
departement där svarande statsråd var placerad vid tidpunkten för svaret.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen - 2 2 4 1

Arbetsmarknadsdepartementet 84 75 68 51 81

Finansdepartementet 132 199 101 175 246

Försvarsdepartementet 58 49 28 26 38

Infrastrukturdepartementet 171 353

Justitiedepartementet 324 363 289 322 414

Kulturdepartementet 35 37 23 44 72

Miljödepartementet 107 117 57 87 119

Näringsdepartementet 346 377 260 217 251

Socialdepartementet 215 286 137 213 395

Utbildningsdepartementet 85 93 63 65 115

Utrikesdepartementet 177 231 122 205 413

Regeringskansliet 1 563 1 829 1 150 1 580 2 498

Frågor och frågesvar finns att läsa på www.riksdagen.se.

www.riksdagen.se
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Brevsvar

Regeringskansliet får varje år ett stort antal brev från enskilda personer, 
både i pappersform och via e-post. Även via sociala medier kommer frågor 
och synpunkter från enskilda. Brev från enskilda som innehåller  exempelvis 
frågor eller förslag till regeringen besvaras vanligen genom brevsvar. I  tabellen 
anges antalet brevsvar som sänts från respektive departement under de 
senaste åren och som registrerats i Regeringskansliets ärendediarium.

Antalet brevsvar varierar över tid och hänger samman med antalet frågor 
från allmänheten som kommer in till Regeringskansliet.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 841 268 375 251 306

Arbetsmarknadsdepartementet 864 921 758 680 1 211

Finansdepartementet 1 089 857 944 734 1 211

Försvarsdepartementet 201 234 188 103 102

Infrastrukturdepartementet 448 999

Justitiedepartementet 3 008 2 741 1 381 1 078 1 101

Kulturdepartementet 641 653 686 434 682

Miljödepartementet 612 828 759 594 531

Näringsdepartementet 949 840 804 330 239

Socialdepartementet 2 249 1 870 2 669 1 869 5 271

Utbildningsdepartementet 2 392 2 245 2 108 1 694 3 936

Utrikesdepartementet 1 616 1 075 899 754 733

Förvaltningsavdelningen - - - 1 -

Regeringskansliet 14 462 12 532 11 571 8 970 16 322
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Resdagar i Sverige

Politiker och tjänstemän vid Regeringskansliet har dagligen kontakt med övriga 
delar av samhället. Ett sätt att mäta en del av denna aktivitet är att räkna 
antalet resdagar i Sverige, vilket redovisas i tabellen nedan.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 361 765 736 443 181

Arbetsmarknadsdepartementet 425 402 295 307 63

Finansdepartementet 708 758 861 697 180

Försvarsdepartementet 348 581 386 417 133

Infrastrukturdepartementet 198 64

Justitiedepartementet 757 774 556 324 154

Kulturdepartementet 482 632 297 361 88

Miljödepartementet 573 562 733 603 147

Näringsdepartementet 1 200 1 332 1 178 623 125

Socialdepartementet 749 1 009 689 540 237

Utbildningsdepartementet 467 707 564 360 137

Utrikesdepartementet 722 1 017 1 029 811 110

Förvaltningsavdelningen 351 488 507 498 325

Regeringskansliet 7 143 9 027 7 831 6 182 1 944

Uppgifterna för 2019 har justerats eftersom resestatistik inkommit efter publiceringen av 
årsboken 2019.
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6. Särskilda projekt och program 2020
Med särskilda projekt och program menas verksamhet av förvaltningskaraktär 
som bedrivs i Regeringskansliet. De bekostas med medel från Regeringskansliets 
förvaltningsanslag eller från något annat anslag till regeringens eller Regerings
kansliets disposition. Det kan till exempel vara när

• regeringen fördelar projektmedel

• verksamheten utgör en plattform för debatt och opinionsbildning

• verksamheten bygger på samverkan med andra delar av statsförvaltningen eller 
med andra intressenter i samhället

• projekten är avsedda att pågå under en begränsad tid.

Särskilda projekt och program bedrivs endast när särskilda behov eller förutsätt
ningar föreligger. Det kan till exempel vara att verksamheten inte faller naturligt 
inom någon annan myndighets ansvarsområde. Det kan också vara så att verk
samheten griper över flera samhällssektorer och kräver återkommande ställnings
taganden från regeringen eller ett enskilt statsråd som är svåra att göra i ett upp
drag till myndigheter. Ofta är programmen och projekten ett viktigt komplement 
till annan verksamhet hos regeringen.

Förteckningen nedan visar ett urval av projekt och program som var verksamma 
under 2020.
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- Projekt/program Start Slut Beskrivning

A Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete (Dua)

2014 2021 Delegationen främjar statlig och kommunal samverkan 
och utvecklandet av nya samverkansformer. Syftet är  
att arbetsmarknadspolitiska insatser för unga och 
ny anländas etablering i arbetslivet ska få större genom-
slag på lokal nivå.

A Jämställdhetsintegrering i 
statliga myndigheter – JiM

2013 2025 Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhets-
integrering i myndigheter ( JiM) syftar till att stärka 
myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering 
så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå 
de jämställdhetspolitiska målen.

A En arbetsmiljöstrategi för 
det moderna arbetslivet

2016 2020 Arbetsmiljöstrategin syftar till att ge arbetsmiljöarbetet 
en långsiktig inriktning, samtidigt som den innehåller 
konkreta åtgärder. Under 2020 påbörjades arbetet med 
en ny arbetsmiljöstrategi.

I Elektrifierings -
kommissionen

2020 2022 Regeringen har inrättat en Elektrifieringskommission  
för att påskynda arbetet med elektrifiering av de tunga 
vägtransporterna och transportsektorn som helhet. 
Infrastrukturminister Tomas Eneroth är ordförande i 
kommissionen. 

Ju Delegationen för 
 migrationsstudier  
( Ju 2013:17)

2013 2025 Delegationen har det övergripande uppdraget att 
tillhandahålla underlag för hur den framtida migrations-
politiken kan utformas.

Ku Demokratin 100 år – 
 Nationell samling för  
en stark demokrati

2018 2022 Satsning på att stärka demokratin med anledning av 
demokratins 100-årsjubileum 2021. I satsningen ingår 
uppdrag till myndigheter, stöd till det civila samhället 
och en överenskommelse mellan regeringen och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Kommittén 
Demokratin 100 år ska genomföra aktiviteter i hela 
landet med anledning av jubiléet.

M Agenda 2030 och globala 
målen

2015 Agenda 2030 omfattar sjutton globala mål för hållbar 
utveckling. Syftet är att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga mänskliga rättigheter, uppnå jämställdhet 
och egenmakt för kvinnor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess naturresurser.

M Fossilfritt Sverige 2016 2024 Initiativet samlar aktörer som vill bidra till att lösa 
klimatfrågan. Utgångspunkten är regeringens målsätt-
ning att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer.
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- Projekt/program Start Slut Beskrivning

M Global ledarskapsgrupp för 
att minska industrins utsläpp

2019 Sverige och Indien har lanserat en global ledarskaps-
grupp för att driva på klimatomställningen inom den 
tunga industrin för en fossilfri framtid. De länder och 
företag som ansluter sig ska arbeta för en industri-
omställning mot fossilfrihet och netto-noll-utsläpp av 
växthusgaser senast 2050.

N Regeringens strategiska 
samverkansprogram, 
2019–2022

2019 2022 Regeringen presenterade bland annat ledamöterna i 
programmens samverkansgrupper, som ska bistå inom 
samverkansprogrammens fyra teman. Temana är: 
Näringslivets klimatomställning; Kompetensförsörjning 
och livslångt lärande; Näringslivets digitala struktur-
omvandling samt Hälsa och life science.

N Det nationella skogs-
programmets kunskaps-
seminarier

2020 2020 Inom ramen för det nationella skogsprogrammet 
genomförde regeringen och Skogsstyrelsen under 2020 
fyra kunskapsseminarier. Det kunskapsunderlag som 
dessa resulterade i ligger till grund för att ta fram förslag 
som ger långsiktiga spelregler för alla aktörer längs 
skogens hela värdekedja.

S Partsrådet för ett hållbart 
arbetsliv

2018 2020 Pensionsgruppens företrädare träffar parterna för att 
diskutera och förankra arbetet med att förändra 
pensionssystemet. För att åstadkomma förändringarna 
som krävs för trygga pensioner är parternas deltagande 
avgörande. I samtalen deltar bland annat Arbetsgivar-
verket, LO, SACO, SKR, Svenskt näringsliv och TCO.
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7. Internt stöd
Tjänstgörande per departement 

Tabellen nedan visar antal tjänstgörande i genomsnitt per departement. 
Kolumnen till höger visar andelen kvinnor respektive män i genomsnitt vid 
varje departement 2020. 

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer flyttas 
verksamheter mellan departementen, varför jämförelser mellan åren måste 
göras med försiktighet.

Departement 2016 2017 2018 2019 2020
Andel 

kvinnor/
män

Statsrådsberedningen 178 187 189 191 212 60/40

Arbetsmarknadsdepartementet 141 158 155 176 192 70/30

Finansdepartementet 513 551 541 562 508 57/43

Försvarsdepartementet 141 151 151 137 131 49/51

Infrastrukturdepartementet 131 179 55/45

Justitiedepartementet 423 435 413 398 433 63/37

Kulturdepartementet 138 149 130 121 113 71/29

Miljödepartementet 210 202 213 201 196 69/31

Näringsdepartementet 479 502 483 333 296 63/37

Socialdepartementet 270 295 281 250 255 69/31

Utbildningsdepartementet 238 245 237 207 213 72/28

Utrikesdepartementet 1 265 1 307 1 342 1 299 1 266 59/41

Förvaltningsavdelningen 594 585 592 559 629 58/42

Regeringskansliet 4 590 4 767 4 727 4 564 4 623 61/39

Andel kvinnor/män 61/39 61/39 61/39 61/39 61/39

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och 
utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. 
Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte.
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Tjänstgörande per personalgrupp

Tabellen nedan visar medelantal tjänstgörande per personalgrupp för 
 respektive år.

2016 2017 2018 2019 2020

Chefer 498 513 510 506 513

Handläggare 2 727 2 824 2 830 2 764 2 774

Specialister 567 617 574 543 587

Politiskt anställda 189 204 203 181 204

Baspersonal 609 610 610 570 545

Regeringskansliet 4 590 4 767 4 727 4 564 4 623

Räknat som årsarbetskrafter 4 460 4 630 4 599 4 446 4 505

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och 
utlandsstationerade, som varit i tjänst hel eller del av en månad respektive år. 
Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte.

Eftersom siffrorna är medelantal och varje delsumma är aggregerad, kan det innebära  
att summan av delarna inte stämmer överens med den aggregerade totalsumman.

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän som  
har personalansvar i organisationen.

Med handläggare avses tjänstemän utan personalansvar. Här ingår bland annat 
tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och  ämnesråd.

Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal. Detta är  
främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessak kunniga.

I redovisningen politiskt anställda ingår statsråd, statssekreterare samt  politiskt  
sakkunniga inklusive pressekreterare.

Med baspersonal avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och service personal.

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn har tagits till arbetets omfattning, 
exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft.
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Andel kvinnor/män per personalgrupp 
Diagrammet nedan visar andelen kvinnor och män per personalgrupp. 
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Medelålder och genomsnittlig anställningstid
Diagrammen nedan visar medelålder respektive den genomsnittliga 
 anställningstiden per personalgrupp bland tjänstgörande under 2020.
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Medelåldern för tjänstgörande i Regeringskansliet var 47 år under 2020. 

Genomsnittlig anställningstid per personalgrupp
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Den genomsnittliga anställningstiden varierar kraftigt mellan personal-
grupperna. Totalt inom Regeringskansliet är den 11 år. Den korta anställnings-
tiden bland specialister beror på att dessa har tidsbegränsade anställningar, 
ofta i kommittéer.

Personalomsättning

Som framgår av uppgifterna om genomsnittlig anställningstid per personal-
grupp har många av de tillsvidareanställda arbetat länge inom Regerings-
kansliet. Detta beror bland annat på att möjligheterna att byta arbetsuppgifter 
inom Regeringskansliet är goda.

En del av Regeringskansliets arbetsuppgifter kräver dock aktuella yrkes-
erfarenheter från andra delar av samhället. Detta gäller framför allt anställda 
på Regeringskansliets specialistavtal, det vill säga tidsbegränsade anställningar 
i departement och kommittéer. Den externa personalrörligheten bland depar-
tementsanställda (exklusive kommittéanställda) var 13 procent under 2020, 
och den interna rörligheten, mellan departementen, var 4 procent. Utöver 
detta byter tjänstemännen arbete inom respektive departement.
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Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron inom Regeringskansliet var 2,5 procent 2020. För kvinnor var 
sjukfrånvaron 3,0 procent och för männen 1,6 procent 2020. Vid produk-
tionen av Regeringskansliets årsbok för 2020 var denna statistik för den 
statliga sektorn som helhet 2020 inte fastställd men för 2019 var den som 
jämförelse 3,7 procent.
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Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Av diagrammet nedan framgår att den långa sjukfrånvaron inom Regerings-
kansliet, liksom i övriga samhället, ökar med åldern. Totalt 5 procent av de 
tjänstgörande i Regeringskansliet är 29 år eller yngre, 54 procent är mellan 
30 och 49 år och 41 procent är 50 år eller äldre. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 2020

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Långtidsfrånvaro
Korttidsfrånvaro <60 dagar
Totalt RK
Staten totalt 2019

0

1

2

3

4

5

50–

Totalt R
K<30

30–49

Staten 2019

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

Långtidsfrånvaro
Korttidsfrånvaro <60 dagar
Totalt RK
Staten totalt 2019

0

1

2

3

4

5

50–

Totalt R
K<30

30–49

Staten 2019



86Regeringskansliets årsbok 2020

Föräldraledighet och vård av barn

Av den totala arbetstiden för kvinnor inom Regeringskansliet 2020 utgjordes 
3,4 procent av föräldrapenning och 0,4 procent av tillfällig föräldrapenning. 
Motsvarande siffror för män var 2,4 respektive 0,4 procent.

Föräldrapenning

2016 2017 2018 2019 2020

Alla anställningar 3,4% 3,4% 3,3% 3,1% 3,0%

Kvinnor 3,9% 3,9% 3,8% 3,6% 3,4%

Män 2,6% 2,7% 2,6% 2,3% 2,4%

Tillfällig föräldrapenning

2016 2017 2018 2019 2020

Alla anställningar 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4%

Kvinnor 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4%

Män 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4%

Jämställda löner

Varje år genomförs en lönekartläggning i samverkan med parterna för att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställ-
ningsvillkor mellan kvinnor och män i Regeringskansliet. Till följd av 2020 
års lönekartläggning justerades drygt 20 medarbetares löner. Merparten av 
dessa var kvinnor.

Integrering av klimat och miljö i Regeringskansliets 
 beredningsprocesser

Klimat- och miljöintegrering i Regeringskansliets beredningsprocesser är  
ett viktigt verktyg för att klara de nationella miljö- och klimatmålen som riks-
dagen har antagit. Regeringskansliets miljöpolicy för integrering av klimat 
och miljö i beredningsprocesserna från 2017 ska säkerställa att hänsyn tas 
till klimat- och miljöpåverkan på ett konsekvent sätt i regeringens beslut där 
så är relevant. Det gäller till exempel beslut om nya förslag, ny politik eller 
nya utredningar och uppdrag till myndigheter. Detta förutsätter att relevanta 
beslutsunderlag tas fram som innehåller en klimat- och miljöanalys. Arbetet 
med att integrera klimat och miljö följs upp och utvecklas kontinuerligt. Miljö-
departementet är ansvarigt för att driva arbetet och redovisa till statsminis-
tern varje år. Alla departementschefer ansvarar för arbetet på sitt respektive 
departement. Arbetet ska stärkas i syfte att stärka statens eget arbete.

Direkt miljöpåverkande verksamhet (den interna verksamheten)

Regeringskansliet arbetar för att hänsyn till miljön ska vara ett naturligt 
inslag i det dagliga arbetet. Det interna miljöarbetet ska kännetecknas av 
delaktig het och öppenhet. Regeringskansliet ska uppmärksamma och gran-
ska verksamhetens negativa miljökonsekvenser så att de kan förebyggas. 
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 Regeringskansliet ska kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra miljö-
arbetet och till stöd har ett miljöledningssystem tagits fram i enlighet med 
miljö ledningsstandarden ISO 14001.

Regeringskansliets kostnader

Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i 
 huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksam-
heter och tjänster via sakanslag. I tabellerna nedan redovisas kostnaderna 
på förvaltningsanslaget. Huvudparten av kostnaderna utgörs av personal- 
och lokalkostnader.

Regeringskansliets ekonomi framgår mer i detalj i Årsredovisning för 
Regerings kansliet 2020, se www.regeringen.se.

Kostnader per departement i miljoner kronor

Departement 2016 2017 2018 2019 2020

Statsrådsberedningen 188 196 203 219 249

Arbetsmarknadsdepartementet 142 155 154 184 207

Finansdepartementet 533 574 582 610 553

Försvarsdepartementet 161 172 174 172 163

Infrastrukturdepartementet 152 203

Justitiedepartementet 429 446 430 420 465

Kulturdepartementet 147 158 144 140 133

Miljödepartementet 219 207 227 222 211

Näringsdepartementet 517 554 542 386 347

Socialdepartementet 269 299 298 277 285

Utbildningsdepartementet 221 232 229 209 228

Utrikesdepartementet 2 727 2 936 2 942 3 060 2 870

Förvaltningsavdelningen 658 691 739 741 826

Gemensamt* 880 862 990 941 989

Regeringskansliet 7 091 7 482 7 654 7 733 7 729

*  Under Gemensamt redovisas Regeringskansliets hyreskostnader och vissa andra 
gemensamma kostnader.

http://www.regeringen.se
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Tabellen nedan visar fördelningen av kostnaderna per kostnadsslag respektive år.

Kostnader per kostnadsslag i miljoner kronor

2016 2017 2018 2019 2020

Kostnader för personal 4 972 5 280 5 423 5 416 5 678

Kostnader för lokaler 1 431 1 463 1 549 1 606 1 600

Övriga driftkostnader 924 957 982 999 853

Finansiella kostnader 31 46 24 28 48

Amortering 261 251 241 278 290

Intäkter –528 –515 –565 –594 –741

Utfall 7 091 7 482 7 654 7 733 7 729
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Kontakt med regeringen  
och Regeringskansliet

Telefon
Regeringskansliets växel: 08405 10 00

Allmänna frågor om regeringen och Regeringskansliet besvaras av 
 Regeringskansliets kommunikationsenhet. Ämnesspecifika frågor  
besvaras av respektive departement.

Brev
Samtliga departement (förutom Utrikesdepartementet): 
103 33 Stockholm

Utrikesdepartementet: 
103 39 Stockholm

E-post
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se 

arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

i.registrator@regeringskansliet.se 

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

m.registrator@regeringskansliet.se 

naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se 

Se även www.regeringen.se

Besök
Se www.regeringen.se och s. 92.

mailto:statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
mailto:arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:i.registrator@regeringskansliet.se
mailto:justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
mailto:naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se


90Regeringskansliets årsbok 2020

Mer information

Regeringens och Regeringskansliets webbplatser
På webbplatsen regeringen.se finns information om regeringens 
och Regeringskansliets arbete. Här finns också information för 
media, kalendarium, ärendeförteckningar, kontaktinformation och 
lediga jobb. På webbplatsen går det också att ta del av publikationer 
som till exempel propositioner, skrivelser, statens offentliga utred
ningar och informationsmaterial. Det går även att prenumerera på 
nyheter och se webbutsända presskonferenser.

På webbplatsen svenskforfattningssamling.se publiceras Svensk 
 författningssamling – den officiella och autentiska versionen av 
lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.

Rkrattsbaser.gov.se innehåller lagar, förordningar, kommitté
direktiv och kommittéregistret.

Det finns även en engelskspråkig webbplats: www.government.se.

Lagrummet
Webbplatsen lagrummet.se är den offentliga förvaltningens gemen
samma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller  länkar 
till de rättskällor som finns tillgängliga på internet. Lagrummet 
länkar till rättsinformation hos regering, riksdag, domstolar och 
statliga myndigheter.

Regeringskansliets centralarkiv och forskarsal
Här kan intresserade söka i Regeringskansliets diarium och ta del 
av de allmänna handlingar som finns i Regeringskansliet. Hand
lingar som kan omfattas av sekretess prövas alltid före utlämnande. 

Telefontid: måndag–fredag kl. 10–12
Forskarsalen öppen: måndag–fredag kl. 10–12
Besöksadress: Fredsgatan 8, Stockholm
Tfn: 08405 24 88
Epost: rk.arkiv@regeringskansliet.se

http://regeringen.se
http://svenskforfattningssamling.se
http://Rkrattsbaser.gov.se
http://government.se
http://lagrummet.se
mailto:rk.arkiv@regeringskansliet.se
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Beställning av tryckt material

Propositioner och skrivelser
Propositioner och skrivelser kan köpas från riksdagens tryckeriexpedition.

Tfn: 08786 58 10
Epost: ordermottagningen@riksdagen.se
Webbplats: www.riksdagen.se/sv/bestallochladdaned/

 
Statens offentliga utredningar (SOU), Departementsserien (Ds)  
och kommittédirektiv
SOU, Ds och kommittédirektiv kan köpas från Norstedts Juridik,  
Karnov Group Kundservice.

Tfn: 08598 191 90
Epost: kundservice@nj.se
Webbplats: www.nj.se

mailto:ordermottagningen%40riksdagen.se?subject=
http://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/
mailto:kundservice%40nj.se?subject=
http://www.nj.se
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Regeringskvarteren 

Besöksadresser

Statsrådsberedningen
  Herkulesgatan 17
  Jakobsgatan 9

Arbetsmarknadsdepartementet
  Fredsgatan 8

Finansdepartementet
  Jakobsgatan 24

Försvarsdepartementet
  Jakobsgatan 9

Infrastrukturdepartementet
  Malmtorgsgatan 3

Justitiedepartementet
  Herkulesgatan 17
  Jakobsgatan 24
  Fredsgatan 8

Kulturdepartementet
  Drottninggatan 16

Miljödepartementet
  Fredsgatan 6

Näringsdepartementet
  Herkulesgatan 17

Socialdepartementet
  Fredsgatan 8

Utbildningsdepartementet
  Drottninggatan 16

Utrikesdepartementet
  Gustav Adolfs torg 1
  Fredsgatan 4–6, UD:s pressrum
  Fredsgatan 8
  Tegelbacken 2
  Malmtorgsgatan 3

Förvaltningsavdelningen
  Herkulesgatan 17
  Gustav Adolfs torg 1
  Karlavägen 100
  Fredsgatan 8
  Jakobsgatan 24
  Malmtorgsgatan 3
  Drottninggatan 16
  Mäster Samuelsgatan 70
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