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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 budgetproposition, ge 
underlag för styrning av myndigheter, utveckla relationer med andra länder och för-
bereda 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 2019 ger dig en ökad inblick i Regeringskansliets verksam-
het. För mer information besök gärna vår webbplats www.regeringen.se. 

Mikael Granholm 
Förvaltningschef i Regeringskansliet 

www.regeringen.se


6 

 
 

 

 

   

 

Fakta om Regeringskansliet 
Regeringskansliets organisation 
Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2019 av Statsrådsberedningen, elva 
departement och Förvaltningsavdelningen. Myndigheten leds av statsministern, 
vilket innebär att statsministern är såväl regeringschef som chef för myndigheten 
Regeringskansliet. I den löpande ledningen av Regeringskansliet biträds stats-
ministern av en statssekreterare i Statsrådsberedningen, av förvaltningschefen 
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 förvaltnings-
chefen. 

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. 

Regeringen 

Regeringskansliet 

Statsrådsberedningen – SB

Arbetsm
arknadsdepartem

entet – A

Finansdepartem
entet – Fi

Försvarsdepartem
entet – Fö

Infrastrukturdepartem
entet – I

Justitiedepartem
entet – Ju

Kulturdepartem
entet – Ku

M
iljödepartem

entet – M

N
äringsdepartem

entet – N

Socialdepartem
entet – S

U
tbildningsdepartem

entet – U

U
trikesdepartem

entet – U
D

Förvaltningsavdelningen – FA 
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Regeringskansliets uppgifter 
”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 
anställningar 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 EU-området, 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 initi-
ativ, utforma utredningsdirektiv och beslutsunderlag. De ska även remissbehandla 
betänkanden, utarbeta lagrådsremisser och propositioner samt förbereda utfär-
dande av de lagar som riksdagen beslutat om. 

2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning 
Regeringskansliets tjänstemän analyserar och följer upp budgetförslag, tar fram 
underlag till de instruktioner och regleringsbrev som styr myndigheterna, med-
verkar 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 bidragsären-
den 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 EU-direktiv ska införlivas 
i svensk rätt. Regeringskansliets tjänstemän företräder Sverige även i andra inter-
nationella förhandlingar, bland annat inom FN-systemet. 
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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 e-post från allmänheten. 

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, personalfrågor, it-stöd, bevakning och säkerhet, 
arkivering, diarieföring och lokalförsörjning. 
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Statsrådsberedningen 
Statsrådsberedningen har ansvar för att leda och samordna 
arbetet i Regeringskansliet. Under 2019 fanns i Statsråds-
beredningen statsministerns kansli och EU-ministerns kansli. 
Därutöver fanns samordningskansliet, samordningskansliet 
för Liberalerna, förvaltningschefens kansli, rättschefens kansli, 
granskningskansliet, kansliet för samordning av EU-frågor, 
kansliet för EU-rättsliga frågor, kansliet för utrikes frågor och 
säkerhetspolitiska rådet samt Regeringskansliets internrevision. 
I statsministerns kansli ingick även Nationella innovationsrådets 
kansli. I Statsrådsberedningen tjänstgjorde under året i medeltal 
191 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid Statsrådsberedningen: 

Initiativ 
Lansering av global ledarskapsgrupp för att minska industrins utsläpp 
Sverige lanserade tillsammans med Indien en global ledarskapsgrupp som ska 
driva på klimatomställningen inom den tunga industrin. Initiativet presenterades 
av statsminister Stefan Löfven under klimattoppmötet Climate Action Summit i 
New York i september. 

EU-handslaget 
I oktober bjöd EU-minister Hans Dahlgren in de som ingått så kallade EU-hand-
slag till ett EU-forum i Stockholm. Inbjudna till EU-forumet var representanter 
från arbetsmarknadens parter, kommuner, regioner, ungdomsrörelser, universitet 
och högskolor med flera. Syftet med EU-handslaget är att stärka delaktigheten, 
kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. 

Nystart för Nationella innovationsrådet med nya ledamöter 
Nationella innovationsrådet hade sitt första möte för mandatperioden i juni. Nya 
ledamöter i rådet presenterades på mötet. Innovationsrådet är ett forum för samver-
kan mellan olika grupper och sektorer för utveckling av regeringens breda innova-
tionsarbete. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i rådet. 

Remember – React 
I maj meddelade statsminister Stefan Löfven att regeringen den 26–27 oktober 
2020 kommer att arrangera en konferens mot antisemitism och för hågkomsten 
av Förintelsen. Utgångspunkten för konferensen är Förintelsen och minnet av 
den. Konferensen ska vara en mötesplats för experter och beslutsfattare från hela 
världen. 
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Toppmöten 
Möten i Europeiska rådet, med klimat, långtidsbudget och brexit i fokus 
Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige i Europeiska rådet som 
normalt möts fyra gånger under ett år. Statsministern deltog även i de extra-
insatta möten i Europeiska rådet med anledning av brexit och poster i EU- 
kommissionen. Klimat, långtidsbudget och brexit var exempel på frågor som 
stod i fokus när EU:s stats- och regeringschefer möttes under 2019. 

Deltagande i toppmöte mellan EU och Arabförbundet i Sharm el Sheikh 
Det första mötet någonsin mellan EU:s och Arabförbundets stats- och regerings-
chefer hölls i februari i Sharm el Sheikh, Egypten. Statsminister Stefan Löfven 
representerade Sverige på mötet. 

Deltagande vid öppnandet av FN:s generalförsamling 17–30 september 
Statsminister Stefan Löfven deltog vid öppnandet av FN:s generalförsamling i 
september. De svenska prioriteringarna under veckan var att stå upp för det inter-
nationella samarbetet med FN i centrum, driva på för att tackla klimatutmaningen, 
intensifiera genomförandet av Agenda 2030, samt bidra till att nå lösningar på 
konflikter och humanitära kriser så som i Jemen, Venezuela och Syrien. 

Deltagande vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg 
Internationellt Arktiskt Forum hölls i S:t Petersburg i april. Statsminister Stefan 
Löfven hade i samband med konferensen ett bilateralt möte med Rysslands presi-
dent Vladimir Putin. Temat för årets konferens var hållbar tillväxt i den arktiska 
regionen. 

Nordiskt statsministermöte i Stockholm och på Island 
I augusti samlades de nordiska statsministrarna i Reykjavik för det årliga inoffi-
ciella nordiska sommarmötet. På agendan stod utveckling av den nordiska regio-
nen, klimat, hållbar utveckling och säkerhetspolitik. I oktober träffades de nord-
iska statsministrarna och företrädarna för de självstyrande regionerna Färöarna, 
Grönland och Åland samt generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet i Stats-
rådsberedningens lokaler i Stockholm. Regeringscheferna träffade även en grupp 
nordiska ungdomar. 

Utrikesresor 
Statsminister Stefan Löfven i möten med Republiken Koreas president 
Moon Jae-in samt premiärminister Lee Nak-yon 
Vid ett besök i Republiken Korea (Sydkorea) i december träffade statsminister 
Stefan Löfven bland andra president Moon Jae-in och premiärminister Lee Nak-
yon. Vid överläggningarna diskuterades bland annat handels- och investerings-
frågor, social dialog och jämställdhetsfrågor, kärnvapennedrustning och hur 
arbetet för en fredlig lösning på situationen på koreanska halvön kan tas vidare. 

Statsminister Stefan Löfven i möten med Ukrainas president 
Volodymyr Zelenskyj och premiärminister Oleksyj Hontjaruk 
I december besökte statsminister Stefan Löfven Kiev för överläggningar med 
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och premiärminister Oleksyj Hontjaruk. 
Samtalen i samband med besöket behandlade den ryska aggressionen mot östra 
Ukraina och Rysslands annektering av Krim, Ukrainas reformagenda och det 
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svenska reformstödet, handelsrelaterade frågor samt relationen mellan EU och 
Ukraina. 

Statsminister Stefan Löfven i möte med Frankrikes president   
Emmanuel Macron 
Statsminister Stefan Löfven reste till Paris i juni för överläggningar med president  
Emmanuel Macron. Syftet var att uppdatera partnerskapet för innovation och gröna  
lösningar som undertecknades i Göteborg i november 2017 samt diskutera aktuella  
EU-frågor. Statsministern var även inbjuden att träffa G7 för att diskutera ojämlik-
het, kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och en rättvisare globalisering. 

Statsminister Stefan Löfven i möte med Tysklands förbundskansler   
Angela Merkel  
Sverige var under 2019 Tysklands partnerland på världens största industrimässa, 
Hannovermässan. För att delta vid mässan och för att träffa tyske förbundskans-
lern Angela Merkel besökte statsminister Stefan Löfven Tyskland den 31 mars – 
1  april. Vid mötet med Angela Merkel diskuterades bland annat värderingar, EU:s 
framtid, säkerhet och innovation.  

EU-minister Hans Dahlgren i möte med Storbritanniens brexitminister  
Stephen Barclay   
I september reste EU-minister Hans Dahlgren till Storbritannien för ett möte  
med landets brexitminister Stephen Barclay och en träff med svenska medborgare  
i Storbritannien om hur de kan påverkas av en hård brexit. Under besöket   träffade  
han även företrädare för svenska företag i Storbritannien för att prata om deras 
förberedelsearbete inför Storbritanniens utträde ur EU. 

Inrikes resor 
Statsminister Stefan Löfven reste genom Skaraborg, Västergötland, 
Halland och Kronoberg 
I november besökte statsminister Stefan Löfven orterna Tibro, Skövde, Floda, 
Göteborg, Heberg, Ljungby och Älmhult på en resa genom Skaraborg, Västergöt-
land, Halland och Kronoberg. På resan gjorde han bland annat verksamhetsbesök 
hos polisen i Göteborg och hos 1177 Vårdguiden i Ljungby. 

Statsminister Stefan Löfven besökte Gävleborg 
Tillsammans med arbetsmarknadsminister Eva Nordmark besökte statsminister 
Stefan Löfven Gävleborg i september. Temat var jobb och kompetensförsörjning. 
I samband med besöket höll Stefan Löfven ett tal på Industridagen i Sandviken.  

Statsminister Stefan Löfven besökte Norrbotten 
Statsminister Stefan Löfven besökte Norrbotten i april. Resan innehöll bland 
annat ett verksamhetsbesök på Öhrlunds åkeri i Luleå och ett på Älvsbyhus i 
Älvsbyn. 

EU-minister Hans Dahlgren jubileumstalade på Göteborgs universitet 
Lördagen den 12 oktober uppmärksammade Göteborgs universitet att Europa-
programmet firar 20 år. Med anledning av detta talade EU-minister Hans Dahl-
gren vid seminariet ”Europe 20 years ahead”. Hans Dahlgren talade om aktuella 
frågor i Europapolitiken, brexit, regeringens EU-politik och om europaforskningen. 
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Internationella besök i Sverige 
Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed Ali 
Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed Ali tilldelades 2019 Nobels fredspris för 
sitt arbete med att främja fred och internationellt samarbete. I december togs han 
emot av statsminister Stefan Löfven för diskussioner om Etiopiens reformarbete 
och fördjupat samarbete mellan Sverige och Etiopien i bilaterala och multilaterala 
frågor. 

Sydkoreas president Moon Jae-in 
I samband med statsbesök av Republiken Koreas president Moon Jae-in, för att 
fira 60 år av diplomatiska relationer, tog statsminister Stefan Löfven i juni emot 
president Moon för bilaterala samtal i Saltsjöbaden. De pratade om den svenska 
modellen och om den goda potentialen för att ytterligare stärka handel, investe-
ringar och innovationssamarbete länderna emellan. 

Europeiska rådets tillträdande ordförande Charles Michel 
I november tog statsminister Stefan Löfven emot Europeiska rådets tillträdande 
ordförande Charles Michel. Stefan Löfven och Charles Michel diskuterade aktuella 
frågor på Europeiska rådets dagordning såsom brexit, den fleråriga budgeten och 
migration. 

Danmarks statsminister Mette Frederiksen 
Aktuella EU-frågor samt utökat gemensamt arbete mot organiserad brottslighet 
stod på agendan när statsminister Stefan Löfven träffade den danska statsminis-
tern Mette Frederiksen. De båda statsministrarna enades om att ett så kallat Joint 
Analysis Team ska tillsättas med syfte att öka det polisiära informations- och 
underrättelsesamarbetet. 

Andra aktiviteter 
EU-samarbete kring Östersjön 
EU:s strategi för Östersjöregionen firade tio år under 2019. I april höll EU- 
minister Hans Dahlgren ett så kallat sakråd om strategin för ett antal myndig-
heter och organisationer. Syftet var att ta del av kunskaper och perspektiv från 
organisationer, myndigheter och regionrepresentanter inför översynen av strate-
gins handlingsplan. 

Förberedelser inför brexit 
Regeringen vidtog en rad insatser under år 2019 för att ha beredskap att möta de 
allvarligaste konsekvenserna av ett avtalslöst EU-utträde för Storbritannien. För-
beredelserna skedde i nära samarbete med myndigheter, EU-kommissionen och 
övriga medlemsländer i EU. 

Deltagande i minnesceremonin för M/S Estonias förlisning 
Den 28 september hölls en minnesceremoni vid Estoniamonumentet på Kungliga 
Djurgården i Stockholm för M/S Estonias förlisning. H.K.H. Kronprinsessan, 
H.K.H. Prins Daniel, riksdagens talman och statsminister Stefan Löfven deltog 
bland andra vid minnesceremonin. Stefan Löfven lade ner en krans och höll ett 
tal där han hedrade minnet av de svenska offren, överlevande och anhöriga. 
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Departementens verksamhet 
Arbetsmarknadsdepartementet 

Under 2019 ansvarade Arbetsmarknadsdepartementet för 
frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och 
arbetsmiljö. Departementet ansvarade också för jämställdhet, 
mänskliga rättigheter på nationell nivå, integration, arbetet mot 
segregation och diskriminering samt barnets rättigheter. I 
departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året i 
medeltal 176 personer.

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Reformering av Arbetsförmedlingen 
Ett arbete för att reformera Arbetsförmedlingen har påbörjats. Regeringen gav i 
maj Arbetsförmedlingen i uppdrag att förbereda för och att bistå med att analysera 
vissa förutsättningar inför reformeringen. Myndigheten återrapporterade uppdra-
get i november. Arbetsförmedlingen fick även ett uppdrag att utveckla och förbe-
reda matchningstjänster för att dra lärdomar inför det reformerade systemet. 

Arbete med nytt socialfondsprogram 
Regeringen gav i april Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet) i 
uppdrag att ta fram ett förslag till nationellt socialfondsprogram för Europeiska 
socialfonden i Sverige för perioden 2021–2027. Uppdraget ska redovisas senast den 
1 april 2020. Uppdraget inbegrep även att göra en omvärldsanalys med preli-
minära prioriteringar. 

Förlängt anställningsskydd till 69 år 
I en proposition (prop. 2018/19:91) föreslog regeringen att arbetstagares anställ-
ningsskydd ska förlängas genom ändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd. 
Åldern för rätten att kvarstå i anställningen ska höjas till 69 år. Lagändringarna 
föreslogs träda i kraft i två omgångar: till 68 år den 1 januari 2020 och till 69 år den 
1 januari 2023. 

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och 
vid rättstvister 
I april föreslog regeringen i en proposition (prop. 2018/19:105) ändringar i lagen 
om medbestämmande i arbetslivet. Lagändringarna innebär huvudsakligen att en 
arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden 
arbetsgivare endast ska få utövas under vissa villkor. Ändringarna trädde i kraft den 
1 augusti. 

Regeringskansliets årsbok 2019
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Införande av intensivår för nyanlända 
Arbetsförmedlingen fick i juni i uppdrag att ta fram förslag inför införandet av ett 
intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Syftet är att deltagarna ska 
vara matchningsbara mot arbetsmarknaden och komma i arbete inom ett år efter 
påbörjat intensivår. Ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra intensivåret. 

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 
Regeringen har gjort flera satsningar för att motverka mäns våld mot kvinnor 
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna har exempelvis fått 
ökade resurser för att bland annat fortsätta uppbyggnaden av regionala resurs-
centra och Jämställdhetsmyndigheten har fått ett förstärkt uppdrag om kunskap 
och utbildning med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kunskapslyftet för barnets rättigheter 
Barnombudsmannen har i uppdrag att erbjuda stöd till myndigheter, kommuner 
och regioner i deras arbete med att utveckla tillämpningen av barnkonventionen, 
det så kallade Kunskapslyftet för barnets rättigheter. Ökad kunskap i offentlig 
sektor bidrar till implementeringen av barnkonventionen som svensk lag. Under 
2019 tillkom flera myndigheter, inklusive länsstyrelserna. 

Arbetet mot segregation 
I juni ägde det första mötet rum för statsrådsgruppen som arbetar med det lång-
siktiga arbetet för att minska och motverka segregation. Statsrådsgruppen arbe-
tar strategiskt med att styra inriktningen för regeringens samlade insatser för att 
minska och motverka segregation och säkerställer att insatserna på området sam-
ordnas. 
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Finansdepartementet 

Under 2019 ansvarade Finansdepartementet bland annat för 
frågor om ekonomisk politik, skatter, statlig förvaltning, finans-
marknad och konsumentpolitik. I departementet (inklusive 
kommittéer) tjänstgjorde under året i medeltal 562 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Statens budget 
I april presenterades den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2018/19:100) 
med förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetproposi-
tionen för 2020. Samtidigt lämnades propositionen Vårändringsbudget för 2019 
(prop. 2018/19:99). I september lämnades budgetpropositionen för 2020 (prop. 
2019/20:1) till riksdagen. Samtidigt lämnades propositionen Höständringsbudget 
för 2019 (prop. 2019/20:2). 

Förhandlingar om digitalskatt och moms 
Under 2020 har regeringen arbetat med beskattning av den digitala ekonomin 
såväl inom EU som OECD. Inom EU har man diskuterat en punktskatt på vissa 
digitala tjänster, men inte nått enighet. Inom OECD diskuteras dels att förändra 
de nuvarande principerna för internationell företagsbeskattning, dels att införa en 
minimibeskattning på global nivå. 

Arbete mot skattefusk och skatteundandragande 
Inom EU har gemensamma regler tagits fram för att kunna ge skattemyndig-
heterna information om nya former av aggressiv skatteplanering i ett tidigt skede. 
Regeringen har också bland annat föreslagit krav på elektronisk betalning för rut-
och rotavdrag (prop. 2019/19:1) för att minska risken för felaktiga utbetalningar 
och underlätta för Skatteverket att kontrollera att betalning faktiskt har skett. 

Mer korrekt folkbokföring och säkrare system för 
samordningsnummer 
Regeringen tillsatte under året en utredare (dir. 2019:54) som ska föreslå åtgärder 
för att folkbokföringen i största möjliga utsträckning ska innehålla korrekta upp-
gifter och förhindra att en person blir folkbokförd där den inte är bosatt. Utreda-
ren ska också föreslå åtgärder som åstadkommer ett säkrare system för samord-
ningsnummer och ökar numrens användbarhet i samhället. 

Långtidsutredning om ojämlikhet 
Långtidsutredningen 2019 presenterade sitt huvudbetänkande (SOU 2019:65) på 
temat ojämlikhet. I utredningen undersöktes bland annat varför ojämlikheten 
har ökat och hur den kan komma att utvecklas de närmaste 15 åren. Syftet med 
Långtidsutredningarna är att ge underlag till utformningen av den ekonomiska 
politiken och bidra till den ekonomisk-politiska debatten. 
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Bättre situation i kommunsektorn 
Under året föreslog regeringen ändringar i kostnadsutjämningssystemet för mer 
likvärdiga förutsättningar. Regeringen inrättade även en välfärdskommission för 
att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god 
kvalitet i framtiden. Den består av företrädare för stat, kommuner, regioner och 
centrala arbetstagarorganisationer. 

Hållbar finansmarknad 
Arbetet har dominerats av förhandlingar av de tre förslagen i EU:s handlings-
plan för finansiering av hållbar tillväxt. Kravet på förvaltare och rådgivare att 
informera om hållbarhetsintegrering och de nya kategorierna av referensvärden 
för en portföljs koldioxidavtryck antogs av rådet och Europaparlamentet. En 
politisk överenskommelse nåddes även med Europaparlamentet om förslaget om 
en EU-gemensam taxonomi för hållbara investeringar. 

Bankpaketet 
Det så kallade bankpaketet, som innehåller tillsynsförordningen (CRR), kapital-
täckningsdirektivet (CRD IV) och revideringar av regelverket för krishantering 
i krishanteringsdirektivet (BRRD) antogs av Ekofin-rådet. 

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag 
Nya kapitaltäckningsregler för icke-systematiska värdepappersbolag antogs, vilka 
i och med detta får ett mer anpassat regelverk för kapitaltäckning genom en ny 
förordning och ett nytt direktiv. Systemviktiga värdepappersbolag kommer dock 
fortsättningsvis lyda under det befintliga regelverket för banker och andra kredit-
institut. 

Effektivare investeringsstöd 
Regeringen beslutade om ändringar i förordningen om investeringsstöd till nya 
hyresbostäder och bostäder för studerande för att göra stödet effektivare. Minst 
tio procent av lägenheterna ska vara små med högst ett rum och kök eller mot-
svarande, kommunen ska få hyra eller förmedla var åttonde bostad till sociala 
kontrakt och till unga och byggstart ska ske senast ett år efter beslut. 

Mer yta för komplementbostadshus 
För att skapa förutsättningar för fler och bättre komplementbostadshus, ofta 
benämnda som Attefallshus, föreslog regeringen (prop. 2019/20:31) en ändring 
i plan- och bygglagen (2010:900). I propositionen föreslogs att utöka den tillåtna 
byggnadsarean från 25 till 30 kvadratmeter från den 1 mars 2020. 
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Försvarsdepartementet 

Under 2019 ansvarade Försvarsdepartementet för frågor om 
landets försvar, totalförsvaret, internationellt försvars- och 
säkerhetspolitiskt samarbete, försvarsunderrättelseverksam-
het, internationella insatser samt folkrätt vid väpnad konflikt. 
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året 
i medeltal 137 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Fortsatt utveckling av totalförsvaret 
I maj lämnade regeringen en proposition om förstärkt skydd för skyddsobjekt till 
riksdagen (prop. 2018/19:127) och i december en proposition om en ny totalför-
svarsdatalag (prop. 2019/20:51). Under året beslutade regeringen direktiv till en 
utredning om anpassning till EU:s cybersäkerhetsakt och vissa åtgärder till skydd 
för verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet (dir. 2019:73). 

Förstärkning av det militära försvaret i budgeten 
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) att det 
militära försvaret, utöver tidigare fattade beslut, ska tillföras fem miljarder kronor 
2022, och därutöver att ytterligare fem miljarder kronor årligen tillförs fram till 
2025. 

Förberedelser inför kommande försvarsbeslut 
Försvarsberedningen överlämnade i maj sin slutrapport som berör inriktningen 
av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025. Till 
grund för regeringens propositionsarbete ligger Försvarsberedningens rapporter 
och underlag från myndigheterna. 

Stärkt nordiskt försvarssamarbete 
Under 2019 var Sverige ordförande i försvarssamarbetet Nordefco. En viktig 
fråga under året var att vidareutveckla försvarssamarbetet i fred, kris och konflikt 
samt att stärka den politiska dialogen för förbättrad regional säkerhet. Bland 
annat enades de nordiska länderna om en mekanism för kriskonsultationer och 
informationsutbyte som kan användas i händelse av kris eller konflikt.  

Internationella samarbeten för säkerhet 
Sverige deltog aktivt i EU:s permanenta strukturerade samarbete Pesco under 
2019. Regeringen fortsatte det förstärkta partnerskapet med Nato och deltog i den 
brittiskledda snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force. Under 2019 ingick 
Sverige och Storbritannien ett samförståndsavtal syftande till att gemensamt 
genomföra studier avseende utvecklingen av framtida stridsflygsystem. 
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Infrastrukturdepartementet  

Under 2019 ansvarade Infrastrukturdepartementet för frågor 
som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, 
postfrågor samt energifrågor. I departementet (inklusive 
kommittéer) tjänstgjorde under året i medeltal 131 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Extra satsningar på nattåg i Sverige och till Europa 
Regeringen satsade 50 miljoner kronor på nattåg till kontinenten i Vårändrings-
budgeten för 2019 (prop. 2018/19:99). I september förlängdes satsningen med 50 
miljoner kronor per år 2020–2022. Satsningarna var en del av budgetpropositionen 
för 2020 (prop. 2019/20:1). Dessutom förstärktes satsningen på nattåg till och 
från norra Sverige.  

Effektivare kontroller av yrkestrafiken 
En särskild utredare fick i uppdrag att ta fram förslag för effektivare kontroller 
av yrkestrafiken och en samlad organisationsform för kontrollverksamheten 
(dir. 2019:51). Utredningen var ett led i regeringens ambition att skapa ordning 
och reda på svenska vägar. Resultatet av utredningen ska redovisas i två steg, dels 
den 30 november 2020, dels den 1 mars 2021. 

Satsning på innovation och forskning inom sjöfarten 
Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att bredda och utöka stödet till forskning 
och innovation inom sjöfart. Satsningen innebar närmare en fördubbling av stödet, 
från 55 miljoner upp till 100 miljoner. Satsningen var ett led i genomförandet av 
den nationella godstransportstrategin. 

Grönare starter och landningar för flyg 
För att minska flygets klimatpåverkan och stimulera klimatsmart flygande, gav 
regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att utreda om och hur start- och land-
ningsavgifterna kan differentieras ännu mer än vad som redan sker i dag. 

Hårdare tag mot bilmålvakter 
I en proposition (prop. 2019/20:67) föreslog regeringen att det ska bli förbjudet 
att använda ett fordon med obetalda felparkeringsavgifter och att en polis-
man eller en bilinspektör ska kunna ta hand om fordonets registreringsskyltar 
om användningsförbudet överträds. Även mindre ändringar som rör rätten att 
ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter ingick i förslaget.  

Satsning på utbyggnad av bredband 
Post- och telestyrelsen (PTS) fick i uppdrag att ge förslag till en ny stödmodell för 
bredbandsutbyggnaden i Sverige. Uppdraget innebar att konkretisera hur ett fram-
tida stöd för utbyggnaden av snabbt bredband skulle kunna utformas på ett effek-
tivt sätt. 



19 

 

 

 
 

 

Utbyggnad av laddinfrastruktur 
För att få fler att vilja satsa på laddfordon och för att hela Sverige ska kunna vara 
en del av klimatomställningen är det viktigt att skapa en heltäckande laddinfra-
struktur för snabbladdning av laddfordon längs de större vägarna i Sverige. I 
budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) föreslog därför regeringen en 
satsning på 50 miljoner kronor per år under tre år för denna utbyggnad. 

Kraftsamling kring artificiell intelligens och öppna data 
Regeringen uppdrog åt myndigheten för digital förvaltning att öka den offentliga 
förvaltningens förmåga att tillgängliggöra öppna data. Dessutom ska en särskild 
utredare ta fram förslag på reglering som främjar arbetet med tillgängliggörandet. 
Vidare uppdrog regeringen åt Statistiska centralbyrån att kartlägga användningen 
av AI och stora datamängder i företag och offentlig förvaltning. Regeringen gav 
dessutom Tillväxtverket i uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga 
att använda data som strategisk resurs. 
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Justitiedepartementet 

Under 2019 ansvarade Justitiedepartementet bland annat 
för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, 
grundlagar och civilrätt. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 398 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

34-punktsprogrammet: Regeringens åtgärder mot 
gängkriminaliteten 
Regeringen lanserade ett program med 34 förslag på åtgärder mot gängkrimina-
liteten. Programmet omfattar åtgärder på både kort och lång sikt. Det inkluderar 
nya verktyg för myndigheterna, hårdare straff och ett bättre brottsförebyggande 
arbete. 

Avskaffad preskription för våldtäkt och könsstympning mot barn 
och skärpt straff för grovt barnpornografibrott 
I en proposition (prop. 2019/20:69) föreslog regeringen lagändringar som innebär 
att preskriptionstiden avskaffas för våldtäktsbrott och könsstympningsbrott som 
begåtts mot barn, samt att minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från 
sex månaders till ett års fängelse. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 maj 
2020. 

Skärpt straff för angrepp mot blåljusverksamhet och 
myndighetsutövning 
Regeringen föreslog (prop. 2018/19:155) ett nytt brott – sabotage mot blåljusverk-
samhet – som träffar den som angriper eller på annat sätt stör polis, räddnings-
tjänst eller ambulanssjukvård, om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra 
eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Om 
gärningen framkallat fara för flera människoliv ska det dömas för grovt brott. 

Nya regler om eget boende för asylsökande 
Asylsökande som flyttar till och bor i eget boende i områden med socioekono-
miska utmaningar ska som huvudregel inte ha rätt till dagersättning. Syftet är 
att komma till rätta med bland annat den ökande segregationen. De nya reglerna 
trädde i kraft den 1 januari 2020. 

Parlamentarisk kommitté om den framtida migrationspolitiken 
Regeringen gav en parlamentarisk kommitté i uppdrag (dir. 2019:32) att utreda 
hur den framtida svenska migrationspolitiken ska utformas för att bli långsiktigt 
hållbar. I en föränderlig omvärld ska behovet av tillfälliga lösningar minska, 
samtidigt som migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. 
Kommittén ska lämna sitt betänkande senast den 15 augusti 2020. 
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Nya regler för datalagring – viktigt för att bekämpa brott 
Nya regler om datalagring för brottsbekämpande ändamål trädde i kraft den 
1 oktober 2019. Lagringsreglerna differentieras och blir mer verkningsfulla för 
att till exempel kunna spåra och identifiera gärningsmän. Teleoperatörer är nu 
återigen skyldiga att spara uppgifter om elektronisk kommunikation så att polisen 
kan få tillgång till dem för att hindra och utreda brott. 

Enklare för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp 
kameror 
I en proposition (prop. 2018/19:147) föreslog regeringen ändringar i kamera-
bevakningslagen i syfte att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott. 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen och Tullverket kan nu 
bedriva kamerabevakning utan tillstånd från Datainspektionen. 

Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg för brottsbekämpningen 
Regeringen beslutade om en proposition (prop. 2019/20:64) om hemlig dataavläs-
ning som ett stöd för de brottsbekämpande myndigheterna för att bättre kunna 
utreda och förhindra brott. Grova brott som mord, grova narkotikabrott och 
brott mot rikets säkerhet väntas kunna klaras upp i större utsträckning. 
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Kulturdepartementet 

Under 2019 ansvarade Kulturdepartementet bland annat för 
frågor om kultur, medier, demokrati, urfolket samerna och 
de nationella minoriteterna, det civila samhället, idrott, tros-
samfund och ungdomspolitik. I departementet (inklusive 
kommittéer) tjänstgjorde under året i medeltal 121 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Höjd biblioteksersättning 
Regeringen godkände en överenskommelse mellan Kulturdepartementet och 
upphovsmännens organisationer som innebär att biblioteksersättningen höjs 
med 5,7 miljoner kronor år 2020 och 3,8 miljoner kronor år 2021. Därmed får 
författare, illustratörer och fotografer vars verk lånas ut på bibliotek högre ersätt-
ning. Det är en del av regeringens politik för att stärka kulturskapares villkor. 

Statens stöd till kulturskolan återinfördes 
För att så många barn och unga som möjligt ska kunna ta del av den kommunala 
kulturskolans verksamhet, föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2020 
(prop. 2019/20:1) att det statliga stödet till kommuner som bedriver kulturskole-
verksamhet återinförs och uppgår till den nivå det hade tidigare, 100 miljoner 
kronor årligen 2020–2022. 

Stärkt mediestöd för lokal journalistik i hela landet 
För att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling och lokal journalistik i 
hela landet föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) 
att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare 
aviserade ökningar. Dessutom föreslogs genom propositionen Höständringsbud-
get för 2019 (prop. 2019/20:2) en ökning av stödet med 30 miljoner kronor 2019. 

Public service fick nya villkor 2020–2025 
Nyhetsbevakningen i svagt bevakade områden ska stärkas och precis som tidigare 
ska public service ha ett brett uppdrag. Det föreslog regeringen i en proposition 
(prop. 2018/19:136) inför tillståndsperioden 2020–2025 för Sveriges Radio, 
Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. 
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Miljödepartementet 

Under 2019 ansvarade Miljödepartementet för frågor som rör 
minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att stärka den 
biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet 
ansvarar 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 201 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Klimatpolitisk handlingsplan 
Regeringen presenterade för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för 
riksdagen i slutet av 2019 (prop. 2019/20:65). Med 132 åtgärder tar propositionen 
ett helhetsgrepp om hur utsläppen av växthusgaser ska minska i hela det svenska 
samhället. Arbetet kommer bland annat innefatta att se över all relevant lagstift-
ning så att Sveriges klimatmål ska kunna nås. 

Satsning på negativa utsläpp och industrins omställning 
Regeringen beslutade att höja anslaget som går till industrins klimatomställning 
samt utveckla Industriklivet för att även ge stöd till investeringar i miljöteknik 
som leder till minusutsläpp. Det handlar om stöd till teknik som kan leda till 
negativa utsläpp genom att avskilja, transportera samt geologiskt lagra växthus-
gaser som tagits ut ur atmosfären. 

Åtgärder för ökad återvinning, minskad konsumtion och minskad 
nedskräpning av plast 
Miljödepartementet beslutade om en utredning som ska undersöka hur engångs-
plastdirektivet ska genomföras. Utredningen ska också undersöka möjligheterna 
att förbjuda plastmuggar och livsmedelsbehållare av plast för engångsbruk samt 
möjligheten att förbjuda eller på annat sätt reglera plastprodukter som oftast före-
kommer vid nedskräpning på stränder och i städer. 

Sanering av förorenade sediment och miljöfarliga vrak 
Som en del av satsningen på Rent hav och vatten föreslog regeringen i budget-
propositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) att förstärka arbetet med sanering av 
förorenade sediment och miljöfarliga vrak ytterligare. I Naturvårdsverkets regle-
ringsbrev för 2020 tillfördes arbetet 35 miljoner kronor extra. 

Satsning för att gynna pollinerande insekter 
Pollinering är en mycket viktig ekosystemtjänst – något som vi människor är 
absolut beroende av. Därför föreslog regeringen ett åtgärdspaket under tre år 
för pollinerande insekter i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1). 
Regeringen föreslog totalt 70 miljoner kronor per år 2020–2022 för åtgärder som 
ska gynna pollinerande insekter. 
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Näringsdepartementet 

Under 2019 ansvarade Näringsdepartementet för frågor som 
rör företag med statligt ägande, näringsliv, landsbygd och 
areella näringar, djur och livsmedel samt regional tillväxt. 
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under 
året i medeltal 333 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Life science-strategi för bättre hälsa och stärkt konkurrenskraft 
I december lanserade regeringen en nationell strategi för att Sverige ska vara en 
ledande life science-nation. Strategin innehåller 30 målsättningar som bedöms 
vara särskilt angelägna att uppnå för att förbättra hälsa och livskvalitet hos befolk-
ning, säkerställa ekonomiskt välstånd och utveckla landet som en ledande kun-
skapsnation. Strategin är utformad som ett långsiktigt ramverk till vilket insatser 
löpande kan kopplas under mandatperioden. 

Stöd till uppbyggnad av elektromobilitetslabbet SEEL 
Regeringen fattade beslut om stöd med 575 miljoner kronor till uppbyggnaden av 
elektromobilitetslabbet SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB). SEEL 
är en nationell testbädd för att utveckla nästa generations hållbara innovativa lös-
ningar för elbilar, lastbilar, bussar och andra elfordon såsom elfartyg, inklusive 
batteriutveckling vilket är en viktig del för omställning till en elektrifierad trans-
portsektor. 

Fyra samverkansprogram ska stärka Sveriges globala 
innovations- och konkurrenskraft 
I juli lanserade regeringen fyra samverkansprogram för att ytterligare stärka sam-
verkan mellan näringsliv, akademi och regering. Samverkansprogrammens syfte 
är att kraftsamla för att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft 
och möta de stora samhällsutmaningarna. Programmens teman är: 

• Näringslivets digitala strukturomvandling 
• Hälsa och life science 
• Näringslivets klimatomställning 
• Kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Värdet på statens bolagsportfölj ökade återigen med 
60 miljarder kronor 
I skrivelsen (skr. 2018/19:140) framkommer att det sammanlagda värdet på statens 
bolagsportfölj ökade under 2018 med cirka 60 miljarder kronor, till totalt 630 mil-
jarder kronor. Även under föregående år noterades en ökning i samma storleks-
ordning. Regeringen överlämnade skrivelsen till riksdagen i juni. 
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För första gången – majoritet av kvinnor på ordförandeposterna 
i statliga bolagsportföljen 
Efter årsstämmorna 2019 är kvinnor för första gången i majoritet på ordförande-
posterna (54 procent) i den statliga bolagsportföljen. Inför årsstämmorna nomine-
rades fem nya styrelseordförande, samtliga kvinnor. Utöver nya styrelseordförande 
har även ett antal ledamöter födda på 1980-talet valts in bland de trettiotal nya 
ledamöter som går in i de statliga bolagsstyrelserna. 

Livsmedelsstrategin – ny handlingsplan för perioden 2020–2025 
I december lanserade regeringen ”Livsmedelsstrategins handlingsplan del 2”. Den 
består av åtgärder som ska bidra till att nå livsmedelsstrategins övergripande mål 
under åren 2020–2025. Målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den 
totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål 
nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i 
hela landet. 

Satsning för utvecklingskraft och attraktionskraft i landsbygd 
Budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) innehöll stora satsningar för att 
förbättra förutsättningarna för människor att bo, leva och verka på landsbygden. 
Inom ramen för satsningarna kommer väg- och järnvägsunderhållet på landsbyg-
derna att stärkas, bredbandsutbyggnad att främjas samt det särskilda driftsstödet 
till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta områden att förlängas. 

Fortsatt satsning på det nationella skogsprogrammet 
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) fortsatt 
finansiering av det nationella skogsprogrammet. Regeringen föreslog även sats-
ningar på 30 miljoner kronor årligen under 2020–2022 för att bidra till en effek-
tiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp samt 50 miljo-
ner årligen fram till 2022 för att stärka och värna äganderätten för skog. 
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Socialdepartementet 

Under 2019 ansvarade Socialdepartementet för frågor om 
social omsorg, hälso- och sjukvård, funktionshinderfrågor, 
folkhälsa och socialförsäkringar. I departementet (inklusive 
kommittéer) tjänstgjorde under året i medeltal 250 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och 
förlossningsvården 
Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tog fram en 
överenskommelse mellan staten och SKR om ökad tillgänglighet och jämlikhet 
i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 
2020–2022. Avsatta pengar för överenskommelsen för 2020 uppgår till samman-
lagt 970 miljoner kronor. 

Kortare väntetider för cancervård 
Regeringen satsade en halv miljard kronor på cancervården 2019. Merparten 
av dessa medel går till att korta köerna och minska de regionala skillnaderna 
i cancervården, och betalas ut genom en överenskommelse mellan staten och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

HPV-vaccin infördes för pojkar 
I budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) föreslog regeringen en utökning 
av det allmänna vaccinationsprogrammet för barn med HPV-vaccination för poj-
kar. Genom införandet beräknas ytterligare cirka 130 HPV-relaterade cancerfall 
kunna förebyggas årligen. Vaccinationerna bedöms kunna börja hösten 2020. 

Utökad satsning på insatsen personlig assistans 
Regeringen aviserade i juni 2019 i en proposition (prop. 2018/19:145) att ett lag-
förslag snarast ska beredas. Regeringen föreslog sedan i budgeten för 2020 (prop. 
2019/20:1) en satsning på 85 miljoner kronor 2020 och 100 miljoner kronor årligen 
för att samtliga hjälpmoment vid andningshjälp och måltid i form av sondmatning 
ska ge rätt till personlig assistans. 

Åtgärder mot gängkriminalitet 
Socialstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur möjligheterna 
att ge öppna insatser utan samtycke till barn och unga kan öka. Öppna insatser är 
insatser som inte innebär placering i heldygnsvård, som till exempel kontaktperson 
eller stödsamtal enskilt eller i grupp. Uppdraget är en del i regeringens särskilda 
åtgärdsprogram mot gängkriminalitet, det så kallade 34-punktsprogrammet. 
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Förlängd möjlighet att få garantipension utbetald till vissa 
europeiska länder utanför EU 
I propositionen (prop. 2018/19:131) föreslog regeringen att garantipension och 
garantipension till omställningspension fortsatt ska kunna betalas ut till personer 
bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz till 
utgången av 2020 och till personer i Förenade kungariket efter det att landet har 
lämnat Europeiska unionen (EU) med ett utträdesavtal. 

Höjt grundskydd (bostadstillägg och garantipension) 
Regeringen och Pensionsgruppen föreslog en höjning från år 2020 av taket i 
bostadstillägget från 5 600 kronor till 7 000 kronor och av garantipensionen med 
200 kronor per månad för alla som har en fullt intjänad garantipension. Pensions-
gruppen är en blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för de 
partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. 
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Utbildningsdepartementet 

Under 2019 ansvarade Utbildningsdepartementet bland annat 
för regeringens utbildnings-, folkbildnings-, forsknings- och 
ungdomspolitik. I departementet (inklusive kommittéer) tjänst-
gjorde under året i medeltal 207 personer. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Satsning för att öka jämlikheten i skolan 
I budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) föreslog regeringen satsningar 
för att förstärka det statliga stödet för stärkt likvärdighet ytterligare. Under 2020 
satsas 4,9 miljarder kronor och från och med 2021 beräknas bidraget uppgå till 
6,2 miljarder kronor per år. Bidraget vänder sig till alla huvudmän för förskole-
klass och grundskola och uppgår i snitt till 4 200 kronor per elev för 2020. 

Ökade möjligheter till fjärrundervisning och distansundervisning 
Departementet har arbetat med förslag till ändringar i skollagen som innebär 
utökade möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning i de 
obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare från och med hösten 
2020 
Ett nytt samlat statsbidrag för karriärsteg för lärare ska bidra till att stärka kom-
petensförsörjningen inom skolan genom att öka läraryrkets attraktivitet genom 
bättre villkor samt utvecklings- och karriärmöjligheter. Det nya bidraget beräknas 
årligen uppgå till drygt 1,8 miljarder kronor, varav 410 miljoner beräknas gå till 
skolor med särskilt svåra förutsättningar. 

Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen 
Departementet har arbetat med ett förslag för att tydliggöra den kommunala 
vuxenutbildningens roll för kompetensförsörjningen och öka möjligheterna till 
omställning i arbetslivet. För att fler vuxna ska kunna gå en yrkesutbildning som 
leder till jobb har regeringen också beslutat att öka statens finansiering av den 
gymnasiala yrkesutbildningen inom komvux (regionalt yrkesvux).  

Fler vägar till läraryrket 
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) en satsning 
så att fler lärosäten ska kunna erbjuda arbetsintegrerad lärarutbildning för att 
kunna jobba på en skola och studera till lärare parallellt. Dessutom har samman-
lagt 18 universitet och högskolor fått i uppdrag att anordna fler relevanta som-
markurser. Syftet med kurserna är att studenterna ska få en snabbare väg ut i 
arbetslivet. 
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Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i 
forskning 
Regeringen beslutade en proposition (prop. 2018/19:58) om ett nytt system för att 
hantera oredlighet i forskning, där en ny statlig nämnd ska utreda misstänkt ored-
lighet i forskning och ett nytt regelverk införas för detta. Systemet ska omfatta 
bland annat statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter samt 
kommuner och regioner. 

Tydligare etiska regler och skärpta straff i proposition om 
forskning på människor 
Regeringen föreslog i en proposition (prop. 2018/19:165) ändringar i lagen 
om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). 
Sverige behöver ett tydligt forskningsetiskt regelverk som skyddar den enskilda 
människan och värnar respekten för människovärdet. Syftet är att åtgärda 
otydligheter i lagen och skärpa straffen. 
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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 1 299 personer, 
varav 529 var placerade på utlandsmyndigheterna. Därutöver 
var i medeltal cirka 1 400 personer lokalt anställda vid utlands-
myndigheterna. 

Under 2019 genomfördes bland annat följande vid departementet: 

Initiativ för nedrustning av kärnvapen 
I juni stod utrikesminister Margot Wallström värd för ett internationellt minister-
möte i Stockholm om nedrustning och icke-spridningsfördraget (NPT). Det 
svenska initiativet blev det första mötet i sitt slag på många år. Vid mötet deltog 
16 länder. Syftet med konferensen var att diskutera hur länderna tillsammans kan 
arbeta för att skapa politiskt tryck i nedrustningsfrågan och engagemang inför 
icke-spridningsfördragets (NPT:s) översynskonferens år 2020. 

Starkt och sammanhållet EU 
Sverige verkade under året för att vässa EU:s instrument, såsom diplomati, mili-
tär och civil krishantering, bistånd och handel. Regeringen bidrog till samarbetet 
Pesco som stärker den operativa förmågan och effektiviteten på försvarsområdet. 
Sverige spelade en avgörande roll för implementeringen av den europeiska pakten 
för civil krishantering. Regeringen har fortsatt verka för att alla medlemsstater 
upprätthåller EU:s gemensamma värderingar. 

Satsning på demokrati – Drive for democracy 
I utrikesdeklarationen 2019 presenterades demokratisatsningen, som innebär att 
Sverige i alla sammanhang ska stå upp för demokratiska principer, arbeta för att 
stärka demokratin och uttrycka kritik när den utmanas. Fokus är bland annat 
på uppväxling av demokratibiståndet, minska korruption, arbeta för jämställd-
het och jämlikhet, fackliga rättigheter, stöd till civila samhället och demokratins 
röstbärare samt till yttrande- och mediefrihet.  

Vässad feministisk utrikespolitik 
I september 2019 överlämnade regeringen till riksdagen en skrivelse som på ett 
samlat och integrerat sätt redogör för Sveriges feministiska utrikespolitik. Sverige 
har under året fortsatt att växla upp arbetet för kvinnors och flickors ekonomiska 
och sociala villkor, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, agendan för 
kvinnor samt fred och säkerhet.  

Stärkt konsulärt stöd i utlandet 
Det konsulära stödet till svenskar i utlandet är en kärnuppgift för utrikesförvalt-
ningen. Som ett led i att stärka en del av detta stöd fattades 2019 beslut om att 
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permanenta den särskilda satsningen på familjekonfliktsområdet och en ny strate-
gi för det konsulära arbetet för perioden 2019–2022 togs fram.  

Ny export- och investeringsstrategi för fler jobb i hela landet 
Regeringen lanserade i december 2019 en utvecklad export- och investerings-
strategi för att fortsatt stärka den svenska exporten. Strategin har utvecklats och 
anpassats till en föränderlig omvärld med särskilt fokus på hållbarhet och regional 
tillväxt, och ska på så sätt bidra till fler jobb och tillväxt i hela landet. 

Team Sweden-resa till Sydkorea 
Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och statsminister Stefan Löfven besökte 
Sydkorea under 2019 tillsammans med den största svenska näringslivsdelegatio-
nen någonsin till landet. Syftet var att diskutera handels- och investeringsfrågor, 
social dialog och jämställdhetsfrågor, kärnvapennedrustning och situationen på 
den koreanska halvön. Sydkorea är Sveriges tredje största handelspartner i Asien. 

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region 
I augusti 2019 antog de nordiska statsministrarna en vision för år 2030 att Norden 
ska bli världens mest hållbara och integrerade region. De nordiska länderna prio-
riterar nu gemensamt klimatfrågan högt. Länderna står kollektivt bakom 1,5-gra-
dersmålet och har enats om att de nordiska länderna ska bli koldioxidneutrala. 

Stärkta insatser inom ramen för klimat, miljö och biologisk 
mångfald 
I september 2019 presenterade regeringen nya bidrag till Gröna klimatfonden 
(GCF), Anpassningsfonden (AF) och De minst utvecklade ländernas fond 
(LDCF). På FN:s klimattoppmöte var Sverige pådrivande i rollen att visa på möj-
ligheterna att förena klimatåtgärder med ekonomisk utveckling. På EU:s bistånds-
ministermöte i maj drev Sverige frågan om hur EU kan ligga i framkant i det fort-
satta arbetet med Agenda 2030 och klimatförändringarna. 

Deltagande i lansering av OECD:s utvärdering av svenskt bistånd 
i Stockholm 
Sveriges bistånd granskas vart femte år av OECD:s biståndskommitté DAC. 
2019 beskrevs Sverige som en ledande aktör med ett ambitiöst och inflytelserikt 
utvecklingssamarbete. Man lyfte särskilt fram konfliktprevention, klimatföränd-
ringar och jämställdhet, och framhöll det imponerande i att 87 procent av svenskt 
bistånd syftar till att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. 

Stora biståndssatsningar på länder i demokratisk transition 
När Sveriges samarbetsländer tar initiativ till demokratiska reformer är det viktigt 
att stödja processerna. Regeringen har under året därför tillfört utvecklings-
samarbetet med Etiopien 200 miljoner kronor för 2019 och 2020 och tillfört 
utvecklingssamarbetet med Sudan 400 miljoner kronor för perioden 2019–2022. 
Regeringen har också givit Sida i uppdrag att under 2019 inleda bilateralt utveck-
lingssamarbete med Armenien. 
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Regeringskansliets interna 
utvecklingsarbete 
Verksamheten i Regeringskansliet kräver att arbetsformerna 
kontinuerligt vidareutvecklas, att medarbetarnas kompetens 
möter verksamhetens behov och att det finns ett effektivt 
internt administrativt stöd. Utvecklingen av Regeringskansliets 
arbetsformer med stöd av digitala verktyg är ett prioriterat 
område. 

Under året har utvecklingen av ett digitalt arbetssätt för hanteringen av regerings-
ärenden fortsatt och förberedelser inför ett genomförande inletts. Målet är ökad 
kvalitet och effektivitet i Regeringskansliets berednings- och beslutsprocesser. 
Det har även införts ett digitalt tidsplaneringsverktyg för arbetet med lagråds-
remisser och propositioner. Inom kommunikations- respektive personalverk-
samheten påbörjades utvecklingsarbete i syfte att få ett mer effektivt, enhetligt
och flexibelt verksamhetsstöd. Åtgärder vidtogs för att under 2020 kunna skapa 
RK-gemensamma funktioner inom dessa områden. 

Nya arbetssätt och ett nytt systemstöd för det interna stödet och servicen har 
införts. Syftet är att det ska vara enkelt för användarna att få rätt stöd och service 
och att Regeringskansliet ska ha en fortsatt effektiv serviceorganisation. Utveck-
lingen av miljöledningsarbetet i RK har fortsatt och aktiviteter för minskad miljö-
påverkan pågår. Ett personalbeslutsverktyg för en mer enhetlig, digital och auto-
matiserad process för personalbeslut har införts under året. 
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Sveriges regering 2019 
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 (S) och Miljöpartiet (MP). Delar av regeringens politik bygger på 
januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Sam-
arbetet 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 
Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete  
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Avgångna statsråd under 2019 

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet, 
2014–2019. 

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, 2019–2019, socialminister, 2017– 
2019, socialförsäkringsminister, Socialdepartementet, 2014–2017. 

Margot Wallström, utrikesminister, Utrikesdepartementet, 2014–2019  
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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. En löpande omprövning av Regeringskansliets uppgifter kan leda till 
att vissa beslut och förvaltningsärenden läggs ut på andra myndigheter. 

Sakfrågor flyttas ibland mellan departementen och departement ombildas, 
framför allt i samband med regeringsombildningar. 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 Finansdepartementet, Miljödepartementet samt Näringsdepartementet. 
I departementsombildningen flyttades ytterligare ett antal sakfrågor mellan 
departementen vilket påverkar statistiken i appendix. 
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1. Lagstiftningsprocessen 
Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar eller lagändringar. Majoriteten av lagför-
slagen 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 innehåll-
er, 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. 

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

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 11 18 25 26 21 

Finansdepartementet 53 58 74 70 78 

Försvarsdepartementet 2 8 6 5 4 

Infrastrukturdepartementet 8 

Justitiedepartementet 47 59 57 32 27 

Kulturdepartementet 35 21 29 13 17 

Miljödepartementet 17 24 18 32 34 

Näringsdepartementet 52 25 33 30 17 

Socialdepartementet 47 47 66 57 54 

Utbildningsdepartementet 40 48 47 53 36 

Utrikesdepartementet 10 11 8 13 13 

Regeringskansliet 315 318 363 330 309 

Andel kvinnor/män 62/38 64/36 61/39 60/40 60/40 

Kommitté- och tilläggsdirektiv 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 5 6 8 7 7 

Finansdepartementet 27 22 20 18 20 

Försvarsdepartementet 4 2 3 2 2 

Infrastrukturdepartementet 8 

Justitiedepartementet 26 32 29 14 25 

Kulturdepartementet 9 9 6 7 4 

Miljödepartementet 6 6 10 13 6 

Näringsdepartementet 14 6 17 11 4 

Socialdepartementet 15 14 19 25 16 

Utbildningsdepartementet 25 16 21 17 14 

Utrikesdepartementet 6 4 2 2 1 

Regeringskansliet 137 117 135 116 107 
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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 

2019:17 En moderniserad arbetsrätt (A 2019:01) 
2019:24 Genomförande av visselblåsardirektivet (A 2019:02) 
2019:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster 

(A 2018:01) 
2019:57 Tilläggsdirektiv till Barnkonventionsutredningen (S 2018:03) 
2019:63 Tilläggsdirektiv till utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen 

(A 2019:03) 
2019:86 Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (A 2019:04) 
2019:97 Genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 

(A 2019:05) 

Finansdepartementet 

2019:6 Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) 
2019:12 Tilläggsdirektiv till Kommunutredningen (Fi 2017:02) 
2019:13 Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15) 
2019:14 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11) 
2019:15 Skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor (Fi 2019:01) 
2019:18 Tilläggsdirektiv till Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03) 
2019:22 Ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag (Fi 2019:02) 
2019:26 Utvidgningar av rutavdraget (Fi 2019:03) 
2019:31 Bättre konkurrens i bostadsbyggandet (Fi 2019:04) 
2019:35 Tilläggsdirektiv till Utredningen om EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12) 
2019:54 Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (Fi 2019:05) 
2019:55 Skatt för att minska negativa miljöeffekter av engångsartiklar (Fi 2019:06) 
2019:58 Tilläggsdirektiv till utredningen Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10) 
2019:68 Tilläggsdirektiv till Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09) 
2019:74 Översyn av det skatterättsliga företrädaransvaret (Fi 2019:07) 
2019:80 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2019:08) 
2019:92 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen 

(Fi 2016:06) 
2019:100 Tilläggsdirektiv till Rut-utredningen (Fi 2019:03) 
2019:102 Förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande (Fi 2019:09) 
2019:107 Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer 

Försvarsdepartementet 

2019:5 Tilläggsdirektiv till Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02) 
2019:73 Cybersäkerhet – genomförandet av cybersäkerhetsakten och vissa åtgärder till skydd för 

säkerhetskänslig verksamhet (Fö 2019:01) 
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Infrastrukturdepartementet 

2019:19 Tilläggsdirektiv till Biogasmarknadsutredningen (M 2018:06) 
2019:20 Bättre förutsättningar för tillgång till och vidareutnyttjande av öppna data och offentlig digital 

information (I 2019:01) 
2019:47 Tilläggsdirektiv till Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket 

(N 2018:01) 
2019:48 Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige (I 2019:02) 
2019:51 Effektivare kontroller av yrkestrafik på väg (I 2019:04) 
2019:64 Säker och kostnadseffektiv it-drift för den offentliga förvaltningen (I 2019:03) 
2019:79 Tilläggsdirektiv till Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll (N 2018:01) 
2019:88 Tilläggsdirektiv till Öppna data-utredningen (I 2019:01) 

Justitiedepartementet 

2019:1 Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen ( Ju 2017:03) 
2019:8 Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen ( Ju 2017:03) 
2019:16 Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål ( Ju 2016:10) 
2019:29 Tilläggsdirektiv till 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté ( Ju 2018:01) 
2019:32 Den framtida svenska migrationspolitiken ( Ju 2019:01) 
2019:33 Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen ( Ju 2017:03) 
2019:39 Förbud mot rasistiska organisationer ( Ju 2019:02) 
2019:42 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar ( Ju 2018:06) 
2019:43 Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck ( Ju 2019:05) 
2019:44 Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare ( Ju 2019:03) 
2019:45 Nya konsumentköpregler ( Ju 2019:04) 
2019:50 Ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden 

( Ju 2019:06) 
2019:59 Tilläggsdirektiv till Kommittén om grundlagsskadestånd ( Ju 2018:09) 
2019:60 Nya regler om företagsrekonstruktion ( Ju 2019:07) 
2019:62 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny myndighet för psykologiskt försvar ( Ju 2018:06) 
2019:70 Språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgar-

skap ( Ju 2019:08) 
2019:76 Det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till 

hovet ( Ju 2019:09) 
2019:82 Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) – åtgärder för ett svenskt deltagande ( Ju 2019:10) 
2019:85 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring ( Ju 2019:11) 
2019:89 Ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter ( Ju 2019:12) 
2019:94 Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete ( Ju 2019:04) 
2019:95 Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU ( Ju 2019:13) 
2019:98 Tilläggsdirektiv till Utredningen om civilt försvar ( Ju 2018:05) 
2019:103 Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott ( Ju 2019:15) 
2019:104 Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer ( Ju 2019:16) 

Kulturdepartementet 

2019:2 Tilläggsdirektiv till Utredningen om antidopning och dataskydd (S 2018:07) 
2019:7 Tilläggsdirektiv till utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt 

minoritetspolitik (Ku 2018:05) 
2019:36 Ett museum om Förintelsen (Ku 2019:01) 
2019:61 Skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål (Ku 2019:02) 
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Miljödepartementet 

2019:10 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam 
(M 2018:08) 

2019:41 Översyn av strandskyddet (M 2019:01) 
2019:46 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (M 2019:02) 
2019:96 Ett producentansvar för textil (M 2019:03) 
2019:101 Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål 
2019:106 Utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar 

(M 2019:04) 

Näringsdepartementet 

2019:27 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt 
och innovation (N 2018:03) 

2019:53 En EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01) 
2019:81 Tilläggsdirektiv till Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06) 
2019:90 Tilläggsdirektiv till EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02) 

Socialdepartementet 

2019:4 Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05) 
2019:9 Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning (S 2018:04) 
2019:21 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05) 
2019:28 Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08) 
2019:37 Översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårds-

verksamhet (S 2019:01) 
2019:49 Tilläggsdirektiv till utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 
2019:52 Införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02) 
2019:56 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06) 
2019:69 Ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård 

(S 2019:03) 
2019:75 Tilläggsdirektiv till Garantipensionsutredningen (S 2018:14) 
2019:77 Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning inom kommunalt finansierad vård och 

omsorg om äldre (S 2019:04) 
2019:78 Tilläggsdirektiv till utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12) 
2019:83 Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09) 
2019:87 Tilläggsdirektiv till OPS-utredningen (S 2018:01) 
2019:93 En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05) 
2019:105 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05) 

Utbildningsdepartementet 

2019:3 Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 
svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) 

2019:11 Tilläggsdirektiv till Utredningen om fusk vid högskoleprovet (U 2018:07) 
2019:23 Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 

svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) 
2019:25 Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02) 
2019:38 Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07) 
2019:40 Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 

svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) 
2019:65 Tilläggsdirektiv till utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med 

svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06) 
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2019:66 Tilläggsdirektiv till Betygsutredningen 2018 (U 2018:03) 
2019:67 Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08) 
2019:71 Fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (U 2019:01) 
2019:72 Ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02) 
2019:84 Översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. Biblioteket 

(U 2019:03) 
2019:91 Stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04) 
2019:99 Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08) 

Utrikesdepartementet 

2019:30 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse 
för produkter 

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

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 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 4 2 4 6 4 

Finansdepartementet 24 18 17 18 22 

Försvarsdepartementet 2 4 1 4 2 

Infrastrukturdepartementet 2 

Justitiedepartementet 22 23 36 17 7 

Kulturdepartementet 6 9 6 4 4 

Miljödepartementet 3 4 8 6 6 

Näringsdepartementet 18 12 11 8 3 

Socialdepartementet 18 8 18 13 11 

Utbildningsdepartementet 10 12 12 14 7 

Utrikesdepartementet 2 2 2 2 1 

Regeringskansliet 109 94 115 92 69 

Antal Ds 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 4 5 7 2 5 

Finansdepartementet 5 1 10 2 1 

Försvarsdepartementet 1 - 2 1 1 

Infrastrukturdepartementet -

Justitiedepartementet 18 17 22 16 15 

Kulturdepartementet 4 2 5 2 2 

Miljödepartementet 1 2 4 1 1 

Näringsdepartementet 7 3 2 4 3 

Socialdepartementet 18 13 15 11 3 

Utbildningsdepartementet 2 3 - - -

Utrikesdepartementet - 1 1 2 2 

Regeringskansliet 60 47 68 41 33 
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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 

Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad. [3] 
Tid för trygghet. [5] 
Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd. [19] 
Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet. [25] 

Finansdepartementet 

Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete. [10] 
Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet. [12] 
Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet. [13] 
F-skattesystemet – en översyn. [31] 
Ökad statlig närvaro i Härnösand. [33] 
Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre 
arbetsresor. [36] 
Jämlikhet i möjligheter och utfall i den svenska skolan. [40] 
Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten. [43] 
En ny riksbankslag. Volym 1, 2 och 3. [46] 
Jobbpolarisering på svensk arbetsmarknad. [47] 
Kan utbildning för vuxna påverka jobbchanser och inkomster? [48] 
Sverige och bankunionen. [52] 
Inequality and economic performance. [54] 
Utvecklingen av intergenerationell rörlighet i Sverige. [55] 
Idéburen välfärd. + Idéburet offentligt partnerskap. Vägledning. [56] 
Inkomstfördelningen 2035 vid olika scenarier. [57] 
Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. [59] 
EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder. Ändringar i regelverken om kapitaltäckning och hantering av 
banker i kris. [60] 
Sveriges ekonomi – utsikter till 2035. [61] 
Kapitalinkomster och inkomstfördelning. [62] 
Långtidsutredningen 2019. Huvudbetänkande. [65] 
Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat. [68] 

Försvarsdepartementet 

Förbättrat skydd för totalförsvaret. [34] 
Näringslivets roll inom totalförsvaret. [51] 

Infrastrukturdepartementet 

Moderna tillståndsprocesser för elnät. [30] 
Mer biogas! För ett hållbart Sverige. [63] 
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Justitiedepartementet 

Skogsbränderna sommaren 2018. [7] 
Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande. [8] 
Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation. [14] 
Rasistiska symboler. Praxisgenomgång och analys. [27] 
Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan 
psykisk påverkan att begå självmord. [32] 
Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg. [38] 
En ny terroristbrottslag. [49] 

Kulturdepartementet 

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete. [24] 
Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. + Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället. Vägledning för 
handläggare. [35] 
En moderniserad radio- och tv-lag – genomförande av ändringar i AV-direktivet. [39] 
Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. [58] 

Miljödepartementet 

Biojet för flyget. [11] 
Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar. [16] 
Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning. [22] 
Framtidens kemikaliekontroll. Hantering av kombinationseffekter och gruppvis bedömning av ämnen. [45] 
En utvecklad vattenförvaltning. Volym 1 och 2. [66] 
Hållbar terrängkörning. [67] 

Näringsdepartementet 

Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning. [9] 
Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling. [17] 
Företagare i de sociala trygghetssystemen. [41] 

Socialdepartementet 

Santiagokonventionen mot organhandel. [1] 
Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum. [2] 
Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog. [15] 
Stärkt kompetens i vård och omsorg. [20] 
Styrkraft i funktionshinderspolitiken. [23] 
Organbevarande behandling för donation. [26] 
Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning. [28] 
God och nära vård. Vård i samverkan. [29] 
Digifysiskt vårdval. Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. [42] 
Ett bättre premiepensionssystem. [44] 
Grundpension. [53] 
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Utbildningsdepartementet 

Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle. [4] 
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. [6] 
För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. Modersmålsundervisning och studiehandledning på 
modersmål. [18] 
Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk. [37] 
Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? [50] 
Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. [64] 
Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande. [69] 

Utrikesdepartementet 

Effektivt investeringsfrämjande för hela Sverige. [21] 

Ds 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet. [7] 
Etableringsjobb. [13] 
Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter. [23] 
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen vid införandet av utvecklingstid. [24] 
Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller 
aktivitetsersättning. [29] 

Finansdepartementet 

Vissa följdändringar med anledning av spellagen. [30] 

Försvarsdepartementet 

Värnkraft. Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021–2025. [8] 

Justitiedepartementet 

Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott. [1] 
Tydligare regler vid konsumentavtal. [3] 
Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning. [5] 
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. [6] 
En effektivare handläggning av ärende om överförande av straffverkställighet. [9] 
Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar. [10] 
Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter. [12] 
En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor. [14] 
Kompletterande bestämmelser till ny EU-förordning om sprängämnesprekursorer. [17] 
Digital kommunikation i domstolsprocesser. [18] 
Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promille-
gränsen för sjöfylleri. [22] 
Säkerhetsprövning av domare. [26] 
Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS). [27] 
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och 
beslut om förverkande. [28] 
Konkursförfarandet. [31] 
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Kulturdepartementet 

Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige. [4] 
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor. [15] 

Miljödepartementet 

Sweden’s Eighth National Report under the Convention on Nuclear Safety. Sweden’s Implementation of the 
Obligations of the Convention. [16] 

Näringsdepartementet 

Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedels-
kedjan. [19] 
Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser. [21] 
Krav på arbetsrättsliga villkor vid inköp för bolag med statligt ägande. [25] 

Socialdepartementet 

Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem. [2] 
Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektions-
behandlingar. [20] 
Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2. [32] 

Utrikesdepartementet 

Översyn av vissa bestämmelser om tullfrihet. [11] 
Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. [33] 

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 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 3 3 3 3 3 

Arbetsmarknadsdepartementet 7 4 8 10 8 

Finansdepartementet 43 55 44 66 63 

Försvarsdepartementet 5 5 2 5 3 

Infrastrukturdepartementet 9 

Justitiedepartementet 39 45 58 57 42 

Kulturdepartementet 7 5 5 9 4 

Miljödepartementet 13 15 16 21 7 

Näringsdepartementet 20 18 29 25 10 

Socialdepartementet 17 19 28 36 22 

Utbildningsdepartementet 11 13 12 17 12 

Utrikesdepartementet 14 13 15 15 16 

Regeringskansliet 179 195 220 264 199 
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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. 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 
Skr. 2018/19:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2018 
Skr. 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Prop. 2018/19:91 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år 
Prop. 2018/19:105 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 
Prop. 2018/19:151 Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
Skr. 2018/19:51 Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen 
Skr. 2018/19:84 ILO:s rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och mot-

ståndskraft 
Skr. 2018/19:97 Riksrevisionens rapport om jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken 
Skr. 2019/20:46 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete 
Skr. 2019/20:48 Riksrevisionens rapport om diskrimineringslagens krav på lönekartläggning 

Finansdepartementet 

Prop. 2018/19:12 Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott 
Prop. 2018/19:38 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för 

värdepappersfinansiering och om återanvändning 
Prop. 2018/19:44 Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörel-

se utan krav på tillstånd 
Prop. 2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 
Prop. 2018/19:46 Extra ändringsbudget för 2019 – Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken 
Prop. 2018/19:47 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service 
Prop. 2018/19:54 Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 
Prop. 2018/19:62 Aktivitetsgrad i fondförvaltning 
Prop. 2018/19:67 Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar 
Prop. 2018/19:72 Vissa betaltjänstfrågor 
Prop. 2018/19:73 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer 
Prop. 2018/19:82 Avskaffad särskild löneskatt för äldre 
Prop. 2018/19:83 Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning 
Prop. 2018/19:88 Vissa inkomstskatteändringar 
Prop. 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag 
Prop. 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 
Prop. 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel 

och bensin 
Prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019 
Prop. 2018/19:100 2019 års ekonomiska vårproposition 
Prop. 2018/19:112 Större frihet att bygga altaner 
Prop. 2018/19:118 Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit 
Prop. 2018/19:124 En effektivare flytträtt av försäkringssparande 
Prop. 2018/19:125 Tillsyn över och ingripanden mot advokater och advokatbolag vid tillämpning av 

penningtvättslagen 
Prop. 2018/19:126 Ändring i det nordiska skatteavtalet 
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Prop. 2018/19:132  Ett starkare skydd för välfärdssystemen 
Prop. 2018/19:142  Statistik på upphandlingsområdet 
Prop. 2018/19:143  Genomförande av direktivet om skattetvistlösningsmekanismer inom EU  
Prop. 2018/19:150  Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
Prop. 2018/19:158  En ny reglering för tjänstepensionsföretag 
Prop. 2018/19:159  Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet 
Prop. 2018/19:160  Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag 
Prop. 2018/19:161  Skatteregler för tjänstepensionsföretag 
Prop. 2018/19:162  E n ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning 
Prop. 2019/20:1  Budgetpropositionen för 2020  
Prop. 2019/20:2  Höständringsbudget för 2019 
Prop. 2019/20:5  Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal 
Prop. 2019/20:11  Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 
Prop. 2019/20:12   Genomförande av regler om beskattning av inkomst från obeaktat fast driftställe i EU:s  

direktiv mot skatteundandraganden 
Prop. 2019/20:13   Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera  

effekterna av hybrida missmatchningar 
Prop. 2019/20:14  Ingripanden mot utländska kreditinstitut och vissa andra penningtvättsfrågor 
Prop. 2019/20:20   Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna  

om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning 
Prop. 2019/20:23  Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster 
Prop. 2019/20:24  Sänkt skatt på drivmedel 
Prop. 2019/20:30  Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg 
Prop. 2019/20:31  Större komplementbostadshus 
Prop. 2019/20:32  Skatt på avfallsförbränning 
Prop. 2019/20:33  Anstånd med kupongskatt i vissa fall 
Prop. 2019/20:37  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering 
Prop. 2019/20:43  Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien 
Prop. 2019/20:45  Några frågor om straff för marknadsmissbruk 
Prop. 2019/20:47  Skatt på plastbärkassar 
Prop. 2019/20:52  En utvecklad översiktsplanering 
Prop. 2019/20:55   Återkoppling vid rapportering om misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism  

och vissa andra frågor 
Prop. 2019/20:57  Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna 
Skr. 2018/19:35   Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen  

samt regionala utvecklings- och investeringsbanker 2016, 2017 och 2018 
Skr. 2018/19:98  Redovisning av skatteutgifter 2019 
Skr. 2018/19:101  Årsredovisning för staten 2018 
Skr. 2018/19:117  Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna 
Skr. 2018/19:120   Riksrevisionens rapport om scenarier inom miljö-, energi-, transport- och bostadspoli-

tiken 
Skr. 2018/19:130  Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018 
Skr. 2018/19:148  Riksrevisionens rapport om köp på saklig grund 
Skr. 2019/20:35  Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll 
Skr. 2019/20:40  Riksrevisionens rapport om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande 

Försvarsdepartementet 

Prop. 2018/19:127  Skyddsobjekt och obemannade farkoster 
Prop. 2019/20:51   Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryterings-

myndighet 
Skr. 2019/20:70  Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 
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Infrastrukturdepartementet 

Prop. 2018/19:111 Ändringar i lagen om marktjänster på flygplatser 
Prop. 2018/19:116 Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg 
Prop. 2018/19:137 Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg 
Prop. 2019/20:15 Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning 
Prop. 2019/20:16 Transmissionsledningar för naturgas mellan EU och tredjeland 
Prop. 2019/20:53 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 

2012–2015 
Skr. 2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev 
Skr. 2018/19:152 Byggnaders energiprestanda 
Skr. 2018/19:153 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen 

Justitiedepartementet 

Prop. 2018/19:37 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform 
Prop. 2018/19:42 Genomförande av rättshjälpsdirektivet 
Prop. 2018/19:48 Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning 
Prop. 2018/19:50 Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer 
Prop. 2018/19:56 Nya EU-regler om aktieägares rättigheter 
Prop. 2018/19:60 Högsta domstolens sammansättning i utlämningsärenden 
Prop. 2018/19:65 Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet 

– anpassningar till EU:s dataskyddsreform 
Prop. 2018/19:66 En modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden 
Prop. 2018/19:71 Genomförandet av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor 
Prop. 2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning 
Prop. 2018/19:78 Skärpt straff för subventionsmissbruk 
Prop. 2018/19:81 Stärkt ordning och säkerhet i domstol 
Prop. 2018/19:86 Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten 
Prop. 2018/19:93 Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan 
Prop. 2018/19:96 Polisens tillgång till underrättelser från Försvarets radioanstalt 
Prop. 2018/19:107 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt 
Prop. 2018/19:108 Fler tillval för hyresgäster 
Prop. 2018/19:119 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit 
Prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehålls-

tillstånd i Sverige 
Prop. 2018/19:138 Straffet för mord 
Prop. 2018/19:139 Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål 
Prop. 2018/19:141 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport 
Prop. 2018/19:147 Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande 
Prop. 2018/19:154 Brott mot förtroendevalda 
Prop. 2018/19:155 Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning 
Prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling 
Prop. 2018/19:163 Ny lag om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter 
Prop. 2018/19:164 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag 
Prop. 2019/20:8 Digitaliserade hyresförhandlingar 
Prop. 2019/20:9 Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning 
Prop. 2019/20:10 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 
Prop. 2019/20:19 Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål 
Prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 
Prop. 2019/20:36 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation 
Prop. 2019/20:38 Samarbete mellan svenska och norska särskilda insatsgrupper i krissituationer 
Prop. 2019/20:58 Reglering av vapenmagasin 
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Prop. 2019/20:63 Tydligare regler vid konsumentavtal 
Prop. 2019/20:64 Hemlig dataavläsning 
Skr. 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet 
Skr. 2019/20:44 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan 
Skr. 2019/20:56 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2018 
Skr. 2019/20:62 2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 

Kulturdepartementet   

Prop. 2018/19:136  Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025 
Skr. 2018/19:122  Det kyrkliga kulturarvet 
Skr. 2018/19:129  R iksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlings-

förvaltning 
Skr. 2019/20:6  Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av kulturområdets institutioner 

Miljödepartementet   

Prop. 2018/19:64  Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid 
Prop. 2018/19:79  Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter 
Prop. 2018/19:95  Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon 
Prop. 2019/20:22  Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet 
Prop. 2019/20:65  En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan 
Skr. 2018/19:87  Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn 
Skr. 2018/19:121  Riksrevisionens rapport om Klimatklivet 

Näringsdepartementet 

Prop. 2018/19:36  K ompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paket-
leveranstjänster 

Prop. 2018/19:39  Kompletterande bestämmelser till EU:s hamntjänstförordning 
Prop. 2018/19:40  Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB 
Prop. 2018/19:41  Ä ndringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radio-

utrustningslagen 
Skr. 2018/19:49  Riksrevisionens rapport om försäljningarna av statens aktier i Nordea 
Skr. 2018/19:52  Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020 
Skr. 2018/19:76  Riksrevisionens rapport om fyrstegsprincipen 
Skr. 2018/19:123  Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet 
Skr. 2018/19:140  2019 års redogörelse för företag med statligt ägande 
Skr. 2019/20:42   Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande  

genom digitalisering 

Socialdepartementet   

Prop. 2018/19:43  Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter 
Prop.  2018/19:53   Åtgärder för att mildra konsekvenserna på det sociala området med anledning av brexit  
Prop. 2018/19:55  Avtal om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna  
Prop. 2018/19:59  Reglering av alkoglass m.fl. produkter  
Prop. 2018/19:61  Ä ndring i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av lagen om bostads-

anpassningsbidrag 
Prop. 2018/19:68  Ändring av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering 
Prop. 2018/19:85  Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken  
Prop. 2018/19:102  Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer  
Prop. 2018/19:106  A npassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsd etaljer  

på Läkemedel 
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Prop. 2018/19:131  Y tterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom  
Förenade kungariket 

Prop. 2018/19:133  En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv 
Prop. 2018/19:134  Förbättrat grundskydd för pensionärer 
Prop. 2018/19:145  Personlig assistans för hjälp med andning 
Prop. 2019/20:26  Ä ndringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade  

kungariket har lämnat Europeiska unionen  
Prop. 2019/20:59  Särskilt förordnande inom hälso- och sjukvården  
Skr. 2018/19:34  Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre 
Skr. 2018/19:80  Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet  
Skr.  2018/19:146   Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2018  
Skr. 2019/20:4  Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet 
Skr. 2019/20:50  Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro  
Skr. 2019/20:54  Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget  
Skr. 2019/20:61   Riksrevisionens rapport om ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och  

särskild avgift i SoL och LSS 

Utbildningsdepartementet   

Prop. 2018/19:58  Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 
Prop. 2018/19:74  Ändring av sammansättningen av Skolväsendets överklagandenämnd 
Prop. 2018/19:165  Etikprövning av forskning – tydligare regler och skärpta straff 
Prop. 2018/19:166  R ätt till utbildning i förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar från tredjeland 
Prop. 2019/20:7  Behandling av personuppgifter vid hantering av oredlighet i forskning 
Prop.  2019/20:49   Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning 
Skr. 2018/19:57   Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till  

gymnasie skolan 
Skr. 2018/19:109  R iksrevisionens rapport om myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet  

och Universitetskanslersämbetet inrättades 
Skr. 2018/19:110   Riksrevisionens rapport om Skolverkets och Skolinspektionens arbete mot otillåten  

spridning av nationella prov 
Skr. 2018/19:144  Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor 
Skr. 2019/20:39  Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag 
Skr. 2019/20:60   Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten   

i nordisk jämförelse 

Utrikesdepartementet   

Prop. 2018/19:63  F ördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess  
medlemsstater och Armenien 

Prop. 2018/19:69  Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 
Prop. 2018/19:156  A vtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlems-

stater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan 
Prop. 2019/20:27  F ortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute  

Support Mission i Afghanistan 
Prop. 2019/20:28  Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak  
Prop. 2019/20:29  Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 
Skr. 2018/19:90  Nordiskt samarbete 2018  
Skr. 2018/19:104  Regeringens skrivelse om Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 
Skr. 2018/19:114  St rategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla använd-

ningsområden 
Skr. 2018/19:135  Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum 
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Skr. 2018/19:149  Å terkallelse av proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete  
mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken  
Kuba, å andra sidan 

Skr. 2019/20:17  Sveriges feministiska utrikespolitik 
Skr. 2019/20:18  Arbetet i frågor som rör Kina 
Skr. 2019/20:25   Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)  

under helåret 2018 och första halvåret 2019 
Skr. 2019/20:34  V erksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2018 och  

första halvåret 2019 
Skr. 2019/20:41   Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklings-

samarbete 

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

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 får besluta 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 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 2 2 3 6 5 

Arbetsmarknadsdepartementet 51 57 81 71 39 

Finansdepartementet 217 323 311 457 306 

Försvarsdepartementet 21 15 16 43 28 

Infrastrukturdepartementet 102 

Justitiedepartementet 277 360 266 521 326 

Kulturdepartementet 46 23 51 71 42 

Miljödepartementet 99 133 139 225 58 

Näringsdepartementet 134 210 173 316 96 

Socialdepartementet 130 117 186 233 194 

Utbildningsdepartementet 83 108 108 144 102 

Utrikesdepartementet 9 21 9 26 16 

Regeringskansliet 1 069 1 369 1 343 2 113 1 314 

Exklusive författningar som utfärdats av annan myndighet. 

www.svenskforfattningssamling.se
www.regeringen.se
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2. Budgetprocessen och 
myndighetsstyrning  
Arbetet med statens budget börjar mer än ett år innan det aktuella budgetåret 
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 fyra kommande åren. I slutet av februari inkommer myndigheter-
na 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 och en våränd-
ringsbudget med bland annat förslag till ändrade anslag för det innevarande året. 

Den ekonomiska vårpropositionen fokuserar på riktlinjerna och utmaningarna 
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken de kommande åren. Detal-
jerade förslag om nya reformer redovisas i höstens budgetproposition. Under 
våren genomförs möten med myndigheterna (myndighetsdialoger) där den poli-
tiska 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 ut-
giftsområde i budgetpropositionen. Under våren och sommaren arbetar departe-
menten 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 öppnan-
de. Om detta till följd av ett regeringsskifte inte är möjligt ska budgetpropositio-
nen 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. 
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Medan riksdagen behandlar budgetpropositionen inleder departementen arbe-
tet med att ta fram regleringsbrev för sina respektive myndigheter. Reglerings-
breven innehåller de finansiella befogenheter myndigheterna behöver för sin 
verksamhet samt de mål, återrapporteringskrav och uppdrag som ska gälla för 
året. Riksdagen fattar beslut om budgetens inkomster och ramarna för samtliga 
utgiftsområden i november och därefter om belopp och ändamål för varje anslag 
i mitten av december. Därefter beslutar regeringen om regleringsbreven före års-
skiftet. 
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Statsbudgeten i sammandrag i miljarder kronor 

I budgetprocessen hanterades knappt 944 miljarder kronor år 2019. 
I tabellerna nedan redovisas utfallet av statsbudgetens utgifter respektive 
inkomster under de senaste åren i löpande priser. Utgifterna anges i 2019 
års struktur. 

Siffrorna för 2019 är delvis prognos. Tidigare års prognossiffror är 
korrigerade. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Inkomster 859,5 1002,7 1001,4 1072,1 1 055,5 

Utgifter m.m. 892,2 917,4 939,6 992,1 943,6 

Statsbudgetens saldo –32,7 85,3 61,8 80,0 111,9 

Inkomster i miljarder kronor 

2015 2016 2017 2018 2019 

Direkta skatter på arbete 558,3 607,1 635,3 656,9 655,1 

Indirekta skatter på arbete 491,5 530,1 558,7 585,9 605,1 

Skatt på kapital 245,0 246,0 263,1 261,4 274,4 

Skatt på konsumtion och insatsvaror 503,8 536,6 557,5 580,5 598,8 

Skatt på import 6,3 6,1 6,3 6,5 6,9 

Restförda och övriga skatter 11,1 20,7 18,3 20,3 12,6 

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

Avgående poster, skatter till andra sektorer –875,8 –919,8 –962,0 –1 000,9 –1 027,0 

Periodiseringar –33,4 31,2 –13,9 24,0 –13,4 

Inkomster av statens verksamhet 39,0 31,3 27,4 32,8 35,3 

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

Återbetalning av lån 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 

Kalkylmässiga inkomster 9,7 10,8 11,4 12,2 14,2 

Bidrag m.m. från EU 9,7 11,0 10,5 12,4 12,6 

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet –92,3 –103,1 –105,7 –116,0 –112,8 

Utgifter som ges som krediteringar på skattekontot –8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totala inkomster 859,5 1002,7 1001,4 1 072,1 1 055,5 
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Utgifter i miljarder kronor 

Utgiftsområde 2015 2016 2017 2018 2019 

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

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning  14,5 15,1 15,3 16,0 16,9 

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

4 Rättsväsendet  40,4 42,3 44,1 45,9 49,4 

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

6 Försvar och samhällets krisberedskap 48,3 49,4 50,4 53,5 60,6 

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

8 Migration 18,7 41,3 40,0 19,6 11,8 

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 65,0 63,4 67,4 78,4 79,6 

10     Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktions-
102,6 105,6 101,9 99,7 97,9 

nedsättning 

11    Ekonomisk trygghet vid ålderdom 38,1 35,9 34,7 34,8 34,5 

12    Ekonomisk trygghet för familjer och barn 82,9 86,1 88,7 95,2 97,3 

13     Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 15,4 19,2 23,9 22,2 16,9 

14    Arbetsmarknad och arbetsliv 65,0 72,5 71,6 73,9 73,4 

15    Studiestöd  19,2 19,5 19,7 21,1 22,8 

16    Utbildning och universitetsforskning  62,8 66,0 71,1 76,0 78,5 

17    Kultur, medier, trossamfund och fritid 13,4 14,1 14,5 16,0 15,8 

18     Samhällsplanering,  bostadsförsörjning,   byggande  
1,1 3,1 3,8 4,6 3,1 

samt konsumentpolitik  

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

20    Allmän miljö- och naturvård 5,9 7,3 7,8 10,4 9,4 

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

22   Kommunikationer  47,2 50,0 53,2 56,6 58,6 

23   Areella näringar, landsbygd och livsmedel 13,4 15,9 17,2 19,6 20,8 

24     Näringsliv  5,5 5,9 6,4 7,5 7,3 

25   Allmänna bidrag till kommuner  102,0 93,3 105,6 111,4 120,1 

26    Statsskuldsräntor m.m.  21,9 1,7 10,6 13,6 22,2 

27    Avgiften till Europeiska unionen 44,2 30,3 24,2 35,0 37,7 

Summa utgiftsområden 889,3 900,8 940,7 988,5 1 012,9 

Kassamässig korrigering –7,3 1,8 1,8 1,6 –2,4 

Riksgäldskontorets nettoutlåning m.m. 10,1 14,8 –2,9 2,0 –66,9 

Totala utgifter 892,2 917,4 939,6 992,1 943,6 
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Myndighetsstyrning 

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

Den svenska förvaltningsmodellen innebär långtgående befogenheter 
för myndigheterna att själva bestämma hur de genomför sina uppgifter. 
Enligt myndighetsförordningen (2007:515) ansvarar myndighetens ledning 
inför regeringen för verksamheten. Myndighetsledning ska se till att verk-
samheten bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och förpliktelser 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 anges även särskilda bestämmelser för de olika lednings-
formerna. 

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. Om regeringen bedömer att 
det finns behov av att ytterligare styra myndigheten i dess arbete under en 
kortare period sker detta oftast i myndigheternas årliga regleringsbrev eller 
i form av 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 en årlig myndighetsdialog 
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 lydde under regeringen och styrdes av en instruktion. Utlands-
myndigheter och kommittéer ingår inte i uppgifterna. 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 2 2 2 2 2 

Arbetsmarknadsdepartementet 7 7 7 8 12 

Finansdepartementet 45 45 44 45 46 

Försvarsdepartementet 8 7 7 7 7 

Infrastrukturdepartementet 

Justitiedepartementet 19 19 19 19 19 

Kulturdepartementet 27 26 25 25 23 

Miljödepartementet 13 12 12 12 8 

Näringsdepartementet 23 23 22 22 13 

Socialdepartementet 18 17 16 17 15 

Utbildningsdepartementet 53 53 53 53 47 

Utrikesdepartementet 8 8 8 8 8 

Regeringskansliet 223 219 215 218 212 

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 

2015 2016 2017 2018 2019 

Regleringsbrev 

till anslag 115 102 103 100 98 

till myndighet 228 224 221 222 216 

Ändringsbeslut 

till anslag 107 105 84 106 113 

till myndighet 243 236 205 251 342 

Totalt 693 667 613 679 769 

12 
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 Antal regleringsbrev och ändringsbeslut per departement 

 

  

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 6 5 7 6 3 

Arbetsmarknadsdepartementet 34 34 26 40 51 

Finansdepartementet 57 74 78 101 109 

Försvarsdepartementet 22 19 17 14 22 

Infrastrukturdepartementet 17 

Justitiedepartementet 49 47 43 50 53 

Kulturdepartementet 54 69 73 73 101 

Miljödepartementet 39 35 30 39 39 

Näringsdepartementet 94 102 93 99 89 

Socialdepartementet 126 78 88 104 89 

Utbildningsdepartementet 147 152 110 108 138 

Utrikesdepartementet 65 52 48 45 58 

Regeringskansliet 693 667 613 679 769 

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 2019 utnämnts 
till chefer för myndigheter som lyder direkt under regeringen. Under 2019 
nyutnämndes 27 myndighetschefer. 

Dep. Namn Titel Myndighet 

A Irene Wennemo GD Medlingsinstitutet 

Institutet för arbetsmarknads- och  
A Maria Hemström-Hemmingsson GD 

utbildningspolitisk utvärdering 

A Maria Mindhammar GD Arbetsförmedlingen 

Fi Anders Flanking Landshövding Länsstyrelsen i Gotlands län 

Fi Beatrice Ask Landshövding Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Fi Georg Andrén Landshövding Länsstyrelsen i Värmlands län 

Fö Björn Lyrvall* GD Försvarets radioanstalt 

Fö Jens Mattsson GD Totalförsvarets forskningsinstitut 

I Lotta Medelius-Bredhe GD Affärsverket svenska kraftnät 

I Mattias Viklund GD Trafikanalys 

www.esv.se
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Ju Kristina Svartz* GD Brottsförebyggande rådet 

Ku Gitte Ørskou Överintendent Moderna museet 

Ku Kajsa Ravin* GD Statens kulturråd 

M Nina Cromnier GD Strålsäkerhetsmyndigheten 

M Per Ängquist GD Kemikalieinspektionen 

N Ann Lindberg GD Statens veterinärmedicinska anstalt 

N Maria Knutson Wedel Rektor Sveriges lantbruksuniversitet 

S Agneta Karlsson GD Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 

S Elisabet Åbjörnsson Hollmark GD Statens institutionsstyrelse 

S Nils Öberg GD Försäkringskassan 

S Sofia Wallström GD Inspektionen för vård och omsorg 

Svenska institutet för europapolitiska studier  
SB Göran von Sydow Direktör 

SIEPS 

U Helena Wessman Rektor Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

U Karin Grönvall Riksbibliotekarie Kungliga biblioteket 

U Robert Egnell Rektor Försvarshögskolan 

UD Madeleine Sjöstedt GD Svenska institutet 

UD Therése Sjömander Magnusson Direktör Nordiska Afrikainstitutet 

* Tillträde under 2020. 
Vikarierande myndighetschefer som utnämnts samt omförordnanden av myndighetschefer 
under 2019 finns inte med i denna lista. 
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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, upp-
drag till myndigheter, anslags- och bidragsärenden samt i viss mån även dispens-
ärenden och andra partsärenden och överklaganden. 

Tabellen nedan anger det totala antalet regeringsärenden, både förvaltnings-
ärenden och ärenden inom övriga huvudverksamheter som till exempel proposi-
tioner och skrivelser. 

 Totalt antal beslutade regeringsärenden 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 42 40 56 44 75 

Arbetsmarknadsdepartementet 176 137 147 145 198 

Finansdepartementet 601 654 600 688 648 

Försvarsdepartementet 360 395 345 346 326 

Infrastrukturdepartementet 282 

Justitiedepartementet 987 989 892 888 811 

Kulturdepartementet 297 310 343 296 310 

Miljödepartementet 455 487 447 442 289 

Näringsdepartementet 643 716 735 738 411 

Socialdepartementet 508 485 510 537 414 

Utbildningsdepartementet 479 544 464 691 437 

Utrikesdepartementet 459 492 416 447 432 

Regeringskansliet 5 007 5 249 4 955 5 262 4 633 

Uppgifterna avser antalet nummer på ärendeförteckningarna vid regerings-
sammanträdena. Under ett nummer på förteckningarna kan det finnas flera 
ärenden som avgjorts (det vill säga flera diarienummer). 



65 

 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 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 6 589 3 046 1 723 1 721 1 612 

Arbetsmarknadsdepartementet 3 352 2 513 2 467 1 994 2 302 

Finansdepartementet 5 749 4 669 4 786 3 821 4 265 

Försvarsdepartementet 1 700 1 686 1 759 1 451 1 344 

Infrastrukturdepartementet 3 391 

Justitiedepartementet 11 393 9 315 10 002 5 222 4 232 

Kulturdepartementet 3 089 2 891 2 716 2 284 2 046 

Miljödepartementet 2 654 3 056 3 326 2 973 2 137 

Näringsdepartementet 9 162 7 823 7 512 5 714 2 129 

Socialdepartementet 8 399 7 985 7 516 6 058 5 273 

Utbildningsdepartementet 6 116 5 747 5 193 4 798 4 416 

Utrikesdepartementet 23 921 22 510 21 097 20 973 19 112 

Förvaltningsavdelningen 1 759 1 624 1 610 1 484 1 568 

Regeringskansliet 83 883 72 865 69 707 58 493 53 827 

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. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Regeringskansliet 13 161 11 167 12 399 14 950 16 424 

Ansökningar, dispenser och överklaganden 

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

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen - - 1 1 -

Arbetsmarknadsdepartementet 45 1 3 1 16 

Finansdepartementet 2 2 - 2 1 

Försvarsdepartementet - - 1 - -

Infrastrukturdepartementet 7 

Justitiedepartementet 14 7 7 14 6 

Kulturdepartementet 43 34 41 32 20 

Miljödepartementet 87 61 112 108 69 

Näringsdepartementet 13 26 20 28 34 

Socialdepartementet 62 52 42 83 37 

Utbildningsdepartementet 29 10 8 10 8 

Utrikesdepartementet 1 328 1 348 1 468 1 579 1 775 

Förvaltningsavdelningen - 1 - - -

Regeringskansliet 1 623 1 542 1 703 1 858 1 973 

Dispenser och överklaganden 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen - 1 - - -

Arbetsmarknadsdepartementet - 1 - - 1 

Finansdepartementet 11 23 15 4 76 

Försvarsdepartementet - - 1 - -

Infrastrukturdepartementet 189 

Justitiedepartementet 36 20 34 32 83 

Kulturdepartementet - 1 1 - -

Miljödepartementet 205 158 100 92 76 

Näringsdepartementet 142 90 115 94 32 

Socialdepartementet 2 - 1 - -

Utbildningsdepartementet 4 7 2 4 1 

Utrikesdepartementet - - - - -

Förvaltningsavdelningen - 2 - - 1 

Regeringskansliet 400 303 269 226 459 
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4. EU-arbete och internationellt arbete 
Utlandsmyndigheterna – Sveriges ambassader och generalkonsulat – är regering-
ens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. Utlandsmyndigheterna stär-
ker genomslaget för regeringens politik och tillvaratar svenska intressen i utlandet. 
I takt med globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har Regeringskansliets 
internationella och EU-relaterade arbete ökat och är i dag relativt omfattande. 
Samtliga departement deltar i EU-arbetet, vilket bland annat omfattar att bereda 
svenska ståndpunkter, driva förhandlingsarbete och införliva EU-direktiv i svensk 
rätt samt att bevaka överträdelseärenden och mål i EU-domstolen. Andra exempel 
på departementens internationella arbete är att företräda Sverige i internationella 
förhandlingar, bland annat inom FN-systemet. Departementen deltar även i bila-
terala möten med andra EU-medlemsländer, genomför stödinsatser för EU:s kan-
didatländer, anordnar internationella konferenser samt informerar riksdagen om 
EU-arbetet och övrigt internationellt samarbete. 

Utlandsmyndigheter 

Beskickningar 

Abu Dhabi Buenos Aires Kairo Moskva Santiago de Chile 

Abuja Bukarest Khartoum Nairobi Sarajevo 

Addis Abeba Canberra Kiev New Delhi Seoul 

Alger Chisinau Kigali Nicosia Singapore 

Amman Damaskus Kinshasa Oslo Skopje 

Ankara Dar es-Salaam Kuala Lumpur Ottawa Tallinn 

Astana Dhaka Köpenhamn Ouagadougou Tbilisi 

Aten Doha La Paz Paris Teheran 

Bagdad Guatemala Lima Peking Tel Aviv 

Baku Haag Lissabon Phnom Penh Tirana 

Bamako Hanoi London Prag Tokyo 

Bangkok Harare Luanda Pretoria Tunis 

Beirut Havanna Lusaka Pristina Vilnius 

Belgrad Helsingfors Madrid Pyongyang Warszawa 

Berlin Islamabad Manila Rabat Washington 

Bern Jakarta Maputo Reykjavik Wien 

Bogotá D.C. Jerevan Mexico City Riga Zagreb 

Brasilia Kabul Minsk Riyadh 

Budapest Kampala Monrovia Rom 

Konsulat 

Hongkong Jerusalem Mumbai S:t Petersburg 

Istanbul Mariehamn New York Shanghai 
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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 

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 ut-
reda ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd. En annan uppgift är att 
hantera ansökningar om pass och nationella id-kort. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Ansökning om viseringar 198 088 227 013 249 349 253 297 280 076 

Utfärdade och beslutade pass 
26 656 27 834 29 458 30 536 33 503 

och nationella id-kort 

Ansökning om uppehållstillstånd 73 205 83 689 70 996 70 770 61 042 
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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 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen - - - - 6 

Arbetsmarknadsdepartementet 1 1 1 1 1 

Finansdepartementet 8 8 7 7 7 

Försvarsdepartementet 12 12 13 13 13 

Infrastrukturdepartementet 3 

Justitiedepartementet 7 8 9 8 8 

Kulturdepartementet 7 7 7 8 7 

Miljödepartementet 4 4 4 4 3 

Näringsdepartementet 8 9 16 14 11 

Socialdepartementet 3 3 3 3 3 

Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3 

Utrikesdepartementet 526 534 540 544 529 

Förvaltningsavdelningen - - - - -

Regeringskansliet 579 588 604 605 593 

Andel kvinnor/män 56/44 57/43 55/45 56/44 56/44 
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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 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 1 465 1 648 1 304 1 067 1 341 

Arbetsmarknadsdepartementet 761 1 010 812 768 833 

Finansdepartementet 2 911 2 811 2 936 3 079 2 824 

Försvarsdepartementet 1 154 1 316 1 420 1 449 1 260 

Infrastrukturdepartementet 813 

Justitiedepartementet 2 267 2 271 2 459 2 438 1 849 

Kulturdepartementet 651 747 628 633 516 

Miljödepartementet 2 351 2 421 2 168 2 128 1 934 

Näringsdepartementet 4 002 3 075 3 484 3 072 2 107 

Socialdepartementet 1 877 1 841 1 727 1 227 1 077 

Utbildningsdepartementet 1 242 1 190 1 246 936 990 

Utrikesdepartementet 17 747 16 148 17 389 18 284 16 823 

Förvaltningsavdelningen 1 142 990 561 779 480 

Regeringskansliet 37 570 35 468 36 134 35 860 32 847 

Uppgifterna för 2018 har justerats eftersom resestatistik inkommit efter publiceringen av 
årsboken 2018. 
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Arbetsdagar i internationella organ 

Regeringskansliet representeras i flera olika arbetsgrupper i internationella 
organisationer. I tabellerna nedan redovisas ungefärligt antal arbetsdagar 
som Regeringskansliets personal deltagit i möten. Förberedelser inför 
möten och efterarbete redovisas inte. 

Arbetsdagar i EU-kommissionens kommittéer och expertgrupper 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen - - 1 - -

Arbetsmarknadsdepartementet 66 64 75 98 118 

Finansdepartementet 332 316 340 335 317 

Försvarsdepartementet 22 9 18 14 10 

Infrastrukturdepartementet 43 

Justitiedepartementet 148 141 143 122 130 

Kulturdepartementet 29 19 35 24 22 

Miljödepartementet 138 146 136 73 36 

Näringsdepartementet 325 254 197 207 111 

Socialdepartementet 144 129 118 138 92 

Utbildningsdepartementet 158 143 131 132 138 

Utrikesdepartementet 236 233 286 305 244 

Regeringskansliet 1 598 1 454 1 480 1 448 1 261 

I Europeiska kommissionens expertgrupper samlas forskare, akademiker, 
representanter för industrin, organisationer eller medlemsstaterna för att 
ge kunskap och råd i olika detaljfrågor. Kommissionen är inte bunden av de 
råd som expertgrupperna ger. Kommissionens genomförandekommittéer 
bistår och kontrollerar kommissionen när den antar regler för tillämpningen 
av ministerrådets och Europaparlamentets lagar. I dessa kommittéer sitter 
endast företrädare för medlemsländerna. Kommissionen måste i skiftande 
grad ta hänsyn till kommittéyttranden. 
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Arbetsdagar i Europeiska rådet, EU:s råd och dess förberedande organ 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 23 101 104 128 155 
Arbetsmarknadsdepartementet 26 40 57 74 97 
Finansdepartementet 297 386 449 524 431 
Försvarsdepartementet 41 25 20 64 43 
Infrastrukturdepartementet 61 
Justitiedepartementet 361 789 370 451 284 
Kulturdepartementet 30 53 43 39 49 
Miljödepartementet 177 216 188 151 123 
Näringsdepartementet 391 348 369 419 197 
Socialdepartementet 84 51 139 89 47 
Utbildningsdepartementet 89 84 82 81 55 
Utrikesdepartementet 478 485 544 514 442 
Förvaltningsavdelningen 1 1 - - -
Regeringskansliet 1 998 2 579 2 365 2 534 1 984 

I rådsarbetsgrupperna bereder tjänstemän från medlemsländerna förslag 
från kommissionen. Därefter behandlas förslagen av Coreper, där Sverige 
företräds av representationen i Bryssel, innan förslagen tas upp vid möte 
i ministerrådet. Europeiska rådet består av medlemsstaternas stats- och 
regeringschefer. 
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Arbetsdagar i internationella organisationer utanför EU 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen - 4 43 50 30 

Arbetsmarknadsdepartementet 43 120 220 118 360 

Finansdepartementet 523 526 420 461 467 

Försvarsdepartementet 60 83 15 34 108 

Infrastrukturdepartementet 137 

Justitiedepartementet 300 278 214 199 249 

Kulturdepartementet 101 138 124 107 76 

Miljödepartementet 687 679 537 626 577 

Näringsdepartementet 695 503 344 435 244 

Socialdepartementet 191 261 163 329 229 

Utbildningsdepartementet 179 143 207 143 127 

Utrikesdepartementet 933 1 700 1 960 1 868 1 596 

Förvaltningsavdelningen 5 10 15 9 3 

Regeringskansliet 3 717 4 445 4 262 4 379 4 203 

Internationella organisationer utanför EU är till exempel UNESCO, WHO 
och IMF. 
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Faktapromemorior om nya EU-förslag 

Faktapromemorior innehåller en sammanfattning av nya förslag från Euro-
peiska kommissionen och ger regeringens syn på kommissionens förslag. 
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 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 7 4 10 10 7 

Arbetsmarknadsdepartementet 1 3 4 5 2 

Finansdepartementet 18 31 22 39 12 

Försvarsdepartementet - 1 2 1 -

Infrastrukturdepartementet 1 

Justitiedepartementet 14 46 20 28 1 

Kulturdepartementet 1 4 2 4 -

Miljödepartementet 9 13 7 10 2 

Näringsdepartementet 6 24 22 23 12 

Socialdepartementet - 3 1 3 1 

Utbildningsdepartementet - 6 5 8 1 

Utrikesdepartementet 9 14 15 17 8 

Regeringskansliet 65 149 110 148 47 

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. 

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

www.regeringen.se/press/regeringen-och-regeringskansliet-i-sociala-medier
https://regeringen.se
https://regeringen.se
https://regeringen.se
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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 
interpellationssvaren räknas vid det departement där svarande statsråd 
var placerad vid tidpunkten för svaret. 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 2 1 - - 1 

Arbetsmarknadsdepartementet 68 56 48 8 22 

Finansdepartementet 195 85 60 36 70 

Försvarsdepartementet 23 31 27 6 11 

Infrastrukturdepartementet 

Justitiedepartementet 91 77 81 55 79 

Kulturdepartementet 29 17 18 21 10 

Miljödepartementet 39 70 51 17 27 

Näringsdepartementet 154 146 120 88 29 

Socialdepartementet 81 64 67 39 62 

Utbildningsdepartementet 59 24 32 16 33 

Utrikesdepartementet 63 65 44 24 50 

Regeringskansliet 804 636 548 310 433 

* § 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). 

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

39 

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 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 5 - 2 2 4 

Arbetsmarknadsdepartementet 61 84 75 68 51 

Finansdepartementet 144 132 199 101 175 

Försvarsdepartementet 34 58 49 28 26 

Infrastrukturdepartementet 171 

Justitiedepartementet 150 324 363 289 322 

Kulturdepartementet 37 35 37 23 44 

Miljödepartementet 80 107 117 57 87 

Näringsdepartementet 197 346 377 260 217 

Socialdepartementet 137 215 286 137 213 

Utbildningsdepartementet 99 85 93 63 65 

Utrikesdepartementet 147 177 231 122 205 

Regeringskansliet 1 091 1 563 1 829 1 150 1 580 

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 exempel-
vis 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 ärende-
diarium. 

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

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 1 878 841 268 375 251 

Arbetsmarknadsdepartementet 1 828 864 921 758 680 

Finansdepartementet 1 738 1 089 857 944 734 

Försvarsdepartementet 423 201 234 188 103 

Infrastrukturdepartementet 448 

Justitiedepartementet 3 515 3 008 2 741 1 381 1 078 

Kulturdepartementet 796 641 653 686 434 

Miljödepartementet 1 779 612 828 759 594 

Näringsdepartementet 1 398 949 840 804 330 

Socialdepartementet 2 462 2 249 1 870 2 669 1 869 

Utbildningsdepartementet 2 626 2 392 2 245 2 108 1 694 

Utrikesdepartementet 3 565 1 616 1 075 899 754 

Förvaltningsavdelningen - - - - 1 

Regeringskansliet 22 008 14 462 12 532 11 571 8 970 
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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 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 463 361 765 736 441 

Arbetsmarknadsdepartementet 310 425 402 295 286 

Finansdepartementet 727 708 758 861 619 

Försvarsdepartementet 318 348 581 386 412 

Infrastrukturdepartementet 192 

Justitiedepartementet 612 757 774 556 295 

Kulturdepartementet 713 482 632 297 356 

Miljödepartementet 453 573 562 733 568 

Näringsdepartementet 1 838 1 200 1 332 1 178 608 

Socialdepartementet 720 749 1 009 689 523 

Utbildningsdepartementet 556 467 707 564 356 

Utrikesdepartementet 1 051 722 1 017 1 029 798 

Förvaltningsavdelningen 460 351 488 507 475 

Regeringskansliet 8 221 7 143 9 027 7 831 5 929 

Uppgifterna för 2018 har justerats eftersom resestatistik inkommit efter publiceringen av 
årsboken 2018. 
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6. Särskilda projekt och program 2019 
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 2019. 
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Projekt/program Start Slut Beskrivning 

A Delegationen för unga 
och n yanlända till arbete 
(Dua) 

2014 2021 Delegationen främjar statlig och kommunal samverkan  
och utvecklandet av nya samverkansformer. Syftet är att  
arbetsmarknadspolitiska insatser för unga och nyanlän-
das etablering i arbetslivet, ska få större genomslag på  
lokal nivå. 

A Jämställdhetsintegrering i  
statliga myndigheter – JiM 

2013 Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsinte-
grering i myndigheter ( JiM) syftar till att stärka myndig-
heternas arbete med jämställdhetsintegrering så att  
deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de  
jämställdhetspolitiska målen. 

A En arbetsmiljöstrategi för 
det moderna arbetslivet 
– halvtidsavstämning 
2018 

2016 2020 Arbetsmiljöstrategin syftar till att ge arbetsmiljöarbetet 
en långsiktig inriktning, samtidigt som den innehåller  
konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden; 
nollvision mot dödsolyckor, ett hållbart arbetsliv samt 
psykosocial arbetsmiljö. 

I Tredje globala minister-
mötet om trafiksäkerhet 

2018 2020 Under 2019 genomfördes förberedelsearbetet för den  
tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet  
som Sverige stod som värd för i Stockholm i februari  
2020. Över 1 700 deltagare från ett 80-tal länder deltog.  
Konferensen följde upp och sammanfattade det globala  
trafiksäkerhetsarbetet som gjorts inom FN, WHO och  
dess medlemsländer, och utmynnade i Stockholms-
deklarationen. Deklarationen är en inriktning för det  
fortsatta arbetet med trafiksäkerhet i världen de  
 kommande tio åren. 

Ju Delegationen för  
migrationsstudier  
( Ju 2013:17) 

2013 2020 Delegationen har det övergripande uppdraget att 
tillhandahålla underlag för hur den framtida migrations-
politiken kan utformas. 

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 2020 Initiativet samlar aktörer som vill bidra till att lösa klimat-
frågan. Utgångspunkten är regeringens målsättning att 
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärds-
länder. 
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Projekt/program Start Slut Beskrivning 

S Samling för friska 
 arbetsplatser 

2018 Arbetsmarknadens parter har kommit överens om ett  
gemensamt arbete för friskare arbetsplatser. Parterna 
träffas kontinuerligt.  
 
Programmet syftar till friskare arbetsplatser samt en 
långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro. En sjukförsäkring 
som ger så väl trygghet som stöd utvecklas. Ytterligare 
insatser handlar om att öka stödet till individen och 
stärka samverkan mellan myndigheter. 

S Partsrådet för ett hållbart 
arbetsliv 

2018 2022 Pensionsgruppens företrädare träffar regelbundet  
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 Arbetsgivarverket, LO, SACO, SKR, Svenskt 
näringsliv och TCO. 

U Valideringsdelegationen 2015 2019 Delegationens uppdrag är att verka för ett bättre 
system för bedömning av en persons kunskaper och 
kompetens. Den ska följa, stödja och driva på ett 
samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet. 
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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 2019. 

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

Andel  
Departement 2015 2016 2017 2018 2019  kvinnor/ 

män 

Statsrådsberedningen 170 178 187 189 191 62/38 

Arbetsmarknadsdepartementet 127 141 158 155 176 71/29 

Finansdepartementet 501 513 551 541 562 58/42 

Försvarsdepartementet 137 141 151 151 137 50/50 

Infrastrukturdepartementet 131 55/45 

Justitiedepartementet 393 423 435 413 398 63/37 

Kulturdepartementet 141 138 149 130 121 70/30 

Miljödepartementet 211 210 202 213 201 66/34 

Näringsdepartementet 494 479 502 483 333 63/37 

Socialdepartementet 263 270 295 281 250 68/32 

Utbildningsdepartementet 225 238 245 237 207 68/32 

Utrikesdepartementet 1 263 1 265 1 307 1 342 1 299 59/41 

Förvaltningsavdelningen 609 594 585 592 559 54/46 

Regeringskansliet 4 534 4 590 4 767 4 727 4 564 61/39 

Andel kvinnor/män 60/40 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. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Chefer 490 498 513 510 506 

Handläggare 2 678 2 727 2 824 2 830 2 764 

Specialister 555 567 617 574 543 

Politiskt anställda 181 189 204 203 181 

Baspersonal 629 609 610 610 570 

Regeringskansliet 4 534 4 590 4 767 4 727 4 564 

Räknat som årsarbetskrafter 4 414 4 460 4 630 4 599 4 446 

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 ämnessakkunniga. 

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

Med baspersonal avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal. 

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 
 

 

 

 

 
 

 

25

60 

Chefer 

Handläggare

Specialister/

      
   S

akkunniga

 Politis
kt anställda

Baspersonal 

Totalt R
K 

Diagrammen nedan visar medelålder respektive den genomsnittliga 
anställningstiden per personalgrupp bland tjänstgörande under 2019. 

Medelålder per personalgrupp 
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Totalt RK 

Handläggare

Specialister/

Sakkunniga

Politis
kt anställda

Baspersonal 

Totalt R
K

Chefer
0 

10 

20 

30 

40 

50 

Medelåldern för anställda i Regeringskansliet har under senare år varit 46 år. 

Genomsnittlig anställningstid per personalgrupp 
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Män 
Totalt RK0 

5 

10 

15 

20 

Den genomsnittliga anställningstiden varierar kraftigt mellan personalgrup-
perna. Totalt inom Regeringskansliet är den 11 år. Den korta anställningstiden 
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 Regeringskans-
liet. 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 17 procent under 2019, 
och den interna rörligheten, mellan departementen, var 5 procent. Utöver 
detta byter tjänstemännen arbete inom respektive departement. 
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 Sjukfrånvaro 
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Sjukfrånvaron inom Regeringskansliet var 2,7 procent 2019. För kvinnor 
var sjukfrånvaron 3,3 procent och för männen 1,8 procent 2019. Vid 
produktionen av Regeringskansliets årsbok för 2019 var denna statistik för 
den statliga sektorn som helhet 2019 inte fastställd men för 2018 var den 
som jämförelse 3,9 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 4 procent av de 
tjänstgörande i Regeringskansliet är 29 år eller yngre, 57 procent är mellan 
30 och 49 år och 39 procent är 50 år eller äldre. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 2019 
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 Föräldraledighet och vård av barn 

 

 

  

 

 

Av den totala arbetstiden för kvinnor inom Regeringskansliet 2019 utgjordes 
3,6 procent av föräldrapenning och 0,4 procent av tillfällig föräldrapenning. 
Motsvarande siffror för män var 2,3 respektive 0,4 procent. 

Föräldrapenning 

2015 2016 2017 2018 2019 

Alla anställningar 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 3,1% 

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

Män 2,8% 2,6% 2,7% 2,6% 2,3% 

Tillfällig föräldrapenning 

2015 2016 2017 2018 2019 

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

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

Män 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 

 Jämställda löner 

Varje år genomförs en lönekartläggning i samarbete 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 2019 års 
lönekartläggning justerades ett fåtal medarbetares löner inom ramen för 
2019 års lönerevision. 

Integrering av klimat och miljö i Regeringskansliets 
beredningsprocesser 

Klimat- och miljöintegrering i Regeringskansliets beredningsprocesser är 
ett viktigt verktyg för att klara de nationella miljömålen som riksdagen har 
antagit. Regeringskansliets miljöpolicy för integrering av klimat och miljö i be-
redningsprocesserna från 2017 ska säkerställa att hänsyn tas till klimat- och 
miljöpåverkan på ett konsekvent sätt i regeringens beslut där så är relevant. 
Detta förutsätter att relevanta beslutsunderlag, till exempel när nya förslag, 
ny politik eller nya utredningar tas fram, innehåller en bedömning av beslu-
tets klimat- och miljöpåverkan. Arbetet med att integrera klimat och miljö 
följs upp och utvecklas kontinuerligt. 

 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 granska 
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verksamhetens negativa miljökonsekvenser så att de kan förebyggas. 
Regeringskansliet ska kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra miljö-
arbetet och till stöd har ett miljöledningssystem tagits fram i enlighet med 
miljöledningsstandarden ISO 14001. 

Regeringskansliets kostnader 

Regeringskansliets verksamhet, exklusive transfereringar, finansieras i 
huvudsak via förvaltningsanslaget. Därtill finansieras särskilda verksamhe-
ter 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 Reger-
ingskansliet 2019, se www.regeringen.se. 

Kostnader per departement i miljoner kronor 

Departement 2015 2016 2017 2018 2019 

Statsrådsberedningen 180 188 196 203 219 

Arbetsmarknadsdepartementet 123 142 155 154 184 

Finansdepartementet 510 533 574 582 610 

Försvarsdepartementet 152 161 172 174 172 

Infrastrukturdepartementet 

Justitiedepartementet 394 429 446 430 420 

Kulturdepartementet 150 147 158 144 140 

Miljödepartementet 218 219 207 227 222 

Näringsdepartementet 523 517 554 542 386 

Socialdepartementet 253 269 299 298 277 

Utbildningsdepartementet 207 221 232 229 209 

Utrikesdepartementet 2 673 2 727 2 936 2 942 3 060 

Förvaltningsavdelningen 664 658 691 739 741 

Gemensamt* 787 880 862 990 941 

Regeringskansliet 6 834 7 091 7 482 7 654 7 733 

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

152 

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

Kostnader per kostnadsslag i miljoner kronor 

2015 2016 2017 2018 2019 

Kostnader för personal 4 696 4 972 5 280 5 423 5 416 

Kostnader för lokaler 1 411 1 431 1 463 1 549 1 606 

Övriga driftkostnader 936 924 957 982 999 

Finansiella kostnader 48 31 46 24 28 

Amortering  256 261 251 241 278 

Intäkter –513 –528 –515 –565 –594 

Utfall 6 834 7 091 7 482 7 654 7 733 
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Kontakt med regeringen
och Regeringskansliet 

Telefon 
Regeringskansliets växel: 08-405 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. 94. 

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


92 

   

 
 

 

 

 

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: government.se. 

Lagrummet 
Webbplatsen lagrummet.se är den offentliga förvaltningens gemen-
samma webbplats för svensk rättsinformation. Den innehåller län-
kar 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: 08-405 24 88 
E-post: rk.arkiv@regeringskansliet.se 

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

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

Tfn: 08-786 58 10 
E-post: ordermottagningen@riksdagen.se 
Webbplats: www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/ 

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

Tfn: 08-598 191 90 
E-post: kundservice@nj.se 
Webbplats: www.nj.se 

mailto:ordermottagningen%40riksdagen.se?subject=
mailto:kundservice%40wolterskluwer.se?subject=
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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 
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10 
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6 

9 

Kulturdepartementet 
10 Drottninggatan 16 

Miljödepartementet 
5 Fredsgatan 6 

Näringsdepartementet 
1 Herkulesgatan 17 

Socialdepartementet 
6 Fredsgatan 8 

Utbildningsdepartementet 
10 Drottninggatan 16

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

Förvaltningsavdelningen 
1 Herkulesgatan 17
 2 Gustav Adolfs torg 1
 3 3 Karlavägen 100 (Garnisonen) 
 6 Fredsgatan 8
 8 Jakobsgatan 24
 9 Malmtorgsgatan 3

1 0 Drottninggatan 16
11   Mäster Samuelsgatan 70 



Regeringskansliet
Växel: 08-405 10 00
103 33 Stockholm
www.regeringen.se
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