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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 lagstiftning,  
ge underlag för styrning av myndigheter, utveckla relationer med  
andra länder och förbereda olika beslut och ställningstaganden i  
förhandlingar till exempel inom EU. 

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

Jag hoppas att årsboken 2018 ger dig en ökad inblick i Regeringskansliets 
verksamhet. För mer information besök gärna vår webbplats  
www.regeringen.se. 

Mikael Granholm 
Förvaltningschef i Regeringskansliet

http://www.regeringen.se
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Fakta om Regeringskansliet
Regeringskansliets organisation
Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2018 av Statsrådsbered-
ningen, tio 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 statsministern av en 
statssekreterare i Statsrådsberedningen, av förvaltningschefen 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. Förvaltnings- 
avdelningen leds av Regeringskansliets förvaltningschef.

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

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

Regeringen

Regeringskansliet
Statsrådsberedningen – SB

Arbetsm
arknadsdepartem

entet – A

Finansdepartem
entet – Fi

Försvarsdepartem
entet – Fö

Justitiedepartem
entet – Ju

Kulturdepartem
entet – Ku

M
iljö- och energidepartem

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 4 700 tjänstgörande är ungefär 200 politiskt 
tillsatta. De av Regeringskansliets medarbetare som inte är politiskt 
tillsatta har kvar 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. 
Internationella 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 upp- 
gifter. Uppgifterna kan delas in i sju huvudverksamheter som kortfattat 
går att beskriva så här:

1. Lagstiftningsprocessen
Det är tjänstemännens uppgift att på regeringens uppdrag bearbeta 
politiska initiativ, utforma utredningsdirektiv och beslutsunderlag.  
De ska även remissbehandla betänkanden, utarbeta lagrådsremisser 
och propositioner samt förbereda utfärdande 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, medverkar i tillsättning av styrelser och myndighets-
chefer samt håller löpande kontakt med myndigheterna.
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3. Regeringsärenden
Regeringskansliets tjänstemän bereder regeringsärenden. Det handlar 
bland annat om propositioner, skrivelser, uppdrag till myndigheter, 
anslags- och bidragsärenden samt vissa dispensärenden och över- 
klaganden.

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 internationella förhandlingar, bland annat inom 
FN-systemet. 

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 och utvecklingsarbete
Inom Regeringskansliet hanteras bland annat intern verksamhets-
planering, ekonomiadministration, personaladministration, 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 2018 
fanns i Statsrådsberedningen statsministerns kansli 
och samordnings- och energiministerns kansli.  
Därutöver fanns samordningskansliet, förvaltnings- 
chefens kansli, rättschefens kansli, granskningskansliet, 
kansliet för samordning av EU-frågor, utrikes- och 
EU-enheten samt internrevisionen. I statsministerns 
kansli ingick även Innovationsrådets kansli. I Statsråds-
beredningen tjänstgjorde under året 189 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid  
Statsrådsberedningen:

Toppmöten
Möten i Europeiska rådet
Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige i Europeiska rådet 
som normalt möts fyra gånger under ett år. Statsministern deltog även i 
extrainsatta möten i Europeiska rådet med anledning av brexit. Klimat- 
och energifrågor, migration, säkerhet och försvar var exempel på frågor 
som stod i fokus när EU:s stats- och regeringschefer möttes under det 
gångna året. 

Nordiskt statsministermöte i Örnsköldsvik
Sverige var ordförande i Nordiska ministerrådet och statsministern  
bjöd in till nordiskt statsministermöte i Örnsköldsvik den 22–23 maj. 
Nordiskt samarbete, utrikes- och säkerhetspolitik samt den femte 
generationens mobilnät stod på agendan för det informella statsminister- 
möte som hålls inom ramen för det nordiska samarbetet. 

Högnivåmöte i FN:s säkerhetsråd
Den 28–29 mars representerade samordnings- och energiminister 
Ibrahim Baylan Sverige på ett högnivåmöte i FN:s säkerhetsråd om 
fredsbevarande insatser. Baylan träffade även flera FN-företrädare för 
att diskutera energifrågor kopplat till hållbarhet och global utveckling. 
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Internationell högnivåkonferens om våld mot barn
Statsministern invigde en internationell högnivåkonferens om våld mot 
barn som regeringen stod värd för i Stockholm den 14–15 februari. 
Syftet var att dela erfarenheter och lösningar i arbetet mot våld mot 
barn. I mötet deltog ministrar från 75 länder, ungdomsdelegater och 
representanter från FN, civilsamhället, akademin och näringsliv.

Utrikes resor 
Överläggningar med president Donald Trump 
Tillväxt, innovation, jobbskapande och säkerhet. Detta var ämnen som 
statsministern och USA:s president Donald Trump diskuterade när de 
möttes för överläggningar i Vita huset, Washington DC, den 6 mars. 
Syftet med mötet var att ytterligare fördjupa de svensk-amerikanska 
relationerna och även diskutera det utrikes-, försvars- och säkerhets- 
politiska samarbetet mellan Sverige och USA. Närings- och innova-
tionsminister Mikael Damberg deltog också på resan.

Besök i FN 
I juli var Sverige ordförande i FN:s säkerhetsråd. I samband med detta 
besökte statsministern New York den 6–10 juli för att träffa ledande 
företrädare för FN, bland annat generalsekreterare António Guterres, 
och för att leda ett möte i säkerhetsrådet.

Officiellt besök tillsammans med kungaparet i Japan 
Den 22–25 april besökte kungaparet Japan på inbjudan av den japanska 
regeringen. Regeringen representerades av samordnings- och energi-
minister Ibrahim Baylan samt EU- och handelsminister Ann Linde. 
Innovation, partnerskap och investeringar stod på agendan för  
det officiella besöket som ägde rum för att uppmärksamma 150 års  
diplomatiska relationer mellan Japan och Sverige.

Inrikes resor
Urval av resor i Sverige
Statsministern fortsatte att besöka mindre orter i Sverige för att träffa 
människor och besöka mindre företag. Totalt besökte statsministern 58 
olika orter under 2018. I februari gjordes en tre dagars resa till Uppsala, 
Gällivare och Kalmar län med fokus på sjukvård. På nationaldagen den 
6 juni besökte statsministern Mullsjö för att hålla tal och delta i natio-
naldagsfirande. Vid två tillfällen hölls regeringssammanträden utanför 
Stockholm, den 15 mars i Linköping och den 31 maj i Uppsala. 
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Sommarens värme och torka
Den långvariga värmen och torkan under sommaren påverkade många 
delar av samhället. Den 19 juli besökte statsministern Ljusdal och 
några av de branddrabbade områdena samt träffade räddningspersonal 
och frivilliga som deltog i det omfattande släckningsarbetet. Den 2 
september deltog statsministern i en hyllningskonsert som arrangerades  
i Kårböle för att uppmärksamma alla som bekämpade sommarens 
skogs- och markbränder.

Internationella besök i Sverige
FN:s generalsekreterare och säkerhetsråd i Sverige
FN:s generalsekreterare António Guterres kom till Sverige den 21–23 
april. Under besöket träffade han statsministern, höll föreläsning i 
Uppsala och ledde ett informellt arbetsmöte med FN:s säkerhetsråd på 
Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne. Statsministern och FN:s 
generalsekreterare hade även överläggningar på Kungliga biblioteket  
i Stockholm.

Innovationspartnerskap mellan Indien och Sverige 
Sverige och Indien undertecknade ett gemensamt innovationspartner-
skap för att fördjupa samarbetet mellan länderna och bidra till hållbar 
tillväxt och nya arbetstillfällen. Det skedde i samband med att Indiens 
premiärminister Narendra Modi besökte Sverige den 16–17 april. 
Besöket omfattade även ett nordisk-indiskt toppmöte där statsminis-
tern och premiärministern mötte de övriga nordiska statsministrarna  
i Stockholm. 

Besök av Storbritanniens premiärminister 
Storbritanniens premiärminister Theresa May kom till Stockholm den 
9 april för överläggningar med statsministern. Ett viktigt ämne för deras 
samtal var efterdyningarna av nervgasattacken i Salisbury mot den ryske 
tidigare agenten Sergej Skripal och hans dotter. Brexit och bilateralt 
samarbete mellan Sverige och Storbritannien diskuterades också. 

Estland 100 år som självständig stat
Den 24 februari firade Estland 100 år som självständig stat och veckan 
innan, den 18 februari, tog statsministern emot den estniska premiär- 
ministern Jüri Ratas i Sagerska huset. Statsministrarna konstaterade 
att 100 år av goda bilaterala förbindelser har gynnat såväl Estland 
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som Sverige. De diskuterade bland annat regionalt samarbete och 
säkerhetsfrågor.

Andra aktiviteter
Långsiktig strategi för att minska segregation
Samordnings- och energiministern presenterade den 26 juni regeringens 
långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 2018–2028. 
Samtidigt presenterades regeringens långsiktiga miljardsatsning på 
kommuner som har socioekonomiska utmaningar. Satsningen ska bidra 
till att stärka kommuners långsiktiga arbete för att minska segregation i 
områden med lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå 
och låg sysselsättningsgrad.

Årsdagen av terrorattacken på Drottninggatan
Den 7 april uppmärksammade regeringen tillsammans med Stock-
holms stad årsdagen av terrorattacken på Drottninggatan 2017. Stats-
ministern deltog tillsammans med flera statsråd i en minnesgudstjänst  
i Adolf Fredriks kyrka. Han höll också tal vid en minneskonsert, i 
Kungsträdgården i Stockholm, som arrangerades för att hedra offren 
och deras anhöriga.

100-årsfirande av första världskrigets slut
Den 11 november var det hundra år sedan den vapenvila slöts som 
ledde fram till slutet på första världskriget. Statsministern närvarade 
vid en minnesceremoni i Paris tillsammans med ett 80-tal stats- och 
regeringschefer samt chefer för internationella organisationer. Han 
deltog även i Paris Peace Forum och talade om vikten av att tillsam-
mans bygga samhällen som möter människors oro med utveckling och 
framtidstro, som en grund för fred och säkerhet.
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Departementens verksamhet

Arbetsmarknadsdepartementet
 
Under 2018 ansvarade Arbetsmarknadsdepartemen-
tet bland annat för frågor om arbetsmarknad, arbets-
rätt och arbetsmiljö samt samordning för etablering 
av nyanlända. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året 155 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Möjlighet att låna till körkort
Många lediga jobb kräver körkort. För att förbättra möjligheten för 
personer utan körkort att matchas mot arbete, beslutade regeringen att 
införa en möjlighet till statligt lån för utbildning för B-körkort (prop. 
2017/18:161). Reformen gäller arbetslösa personer i åldern 18–47 år. 

Entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen
I en proposition (prop. 2017/18:214) föreslog regeringen en ny lag om 
entreprenörsansvar för lönefordringar. Det innebar i huvudsak att en 
arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg-  
eller anläggningsentreprenad, ska kunna få betalt från en annan entre-
prenör i entreprenadkedjan. 

Introduktionsjobb infördes
I maj infördes introduktionsjobb för långtidsarbetslösa och nyanlända. 
Introduktionsjobben ersatte fem olika former av tidigare anställnings-
stöd; särskilt anställningsstöd och förstärkt särskilt anställningsstöd, de 
båda traineejobben och instegsjobb. Introduktionsjobben innebar ett 
enhetligt och höjt tak, en subventionsnivå samt ett enkelt och enhetligt 
handledarstöd. 
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Utbildningsplikt för nyanlända
För att förbättra matchningen och stärka nyanländas etablering på 
arbetsmarknaden, infördes en utbildningsplikt för nyanlända i behov 
av utbildning. Regeringen beslutade att tillföra medel till kommunerna 
för att bättre kunna möta nyanländas utbildningsbehov. Utbildnings-
plikten trädde ikraft i samband med att ett nytt regelverk för nyanlän-
das etablering infördes. 

Ny myndighet för arbetsmiljökunskap 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap i Gävle inledde sitt arbete och är 
en del av regeringens långsiktiga satsning på arbetsmiljö. Myndigheten 
har till uppgift att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kunskaps-
spridning samt utvärdering och analys i syfte att bidra till att kunskap 
om arbetsmiljö kommer till användning i praktiken.
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Finansdepartementet
Under 2018 ansvarade Finansdepartementet bland 
annat för frågor om ekonomisk politik, skatter, statlig 
förvaltning, finansmarknad och konsumentpolitik.  
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde 
under året 541 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Nya skatteregler för företagssektorn
Regeringen föreslog (prop. 2017/18:245) i huvudsak en generell 
begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en 
sänkning av bolagsskatten till 20,6 procent. De nya reglerna ska 
motverka skatteplanering med ränteavdrag och bidra till en ökad 
neutralitet i skattesystemet genom breddade skattebaser. 

Ordning och reda i välfärden
För att skapa förutsättningar för ökad kvalitet i välfärdsverksamhet 
och för att stärka allmänhetens tilltro till sektorn, föreslog regeringen 
(prop. 2017/18:157) tillståndsplikt och krav på insikt, lämplighet och 
ekonomiska förutsättningar för privata utförare inom vissa verksam-
heter. Regeringen föreslog även (prop. 2017/18:159) en begränsning 
av rörelseresultaten. 

Ökad statlig närvaro i landet
För att det ska finnas statliga myndigheter i hela landet, fattade reger-
ingen beslut om lokalisering eller utökning av hela eller delar av verk-
samheten hos åtta myndigheter till orter utanför Stockholm. Fyra nya 
myndigheter etablerades utanför Stockholm och tio nya servicekontor 
öppnade i områden med låg statlig närvaro. 

Statens budget
I april presenterade regeringen den ekonomiska vårpropositionen 
(prop. 2017/18:100) med inriktning för den ekonomiska politiken inför 
budgetpropositionen för 2019. Samtidigt lämnades en vårändringsbudget 
(prop. 2017/18:99). Eftersom ingen ny regering hade tillträtt, lämnade 
övergångsregeringen i november en budgetproposition för 2019 (prop. 
2018/19:1) till riksdagen. 
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Sänkt skatt för pensionärer
I budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1) föreslog regeringen 
att fler personer över 65 år skulle få sänkt skatt. I riksdagsbehandlingen 
av budgeten beslutades att skattesänkningen skulle vara större än 
regeringens förslag. 

Karens för statsråd och statssekreterare
Om ett statsråd eller en statssekreterare övergår till annan verksamhet än 
statlig eller rent partipolitisk, föreslog regeringen (prop. 2017/18:162) att 
det skulle införas restriktioner som innebär att hen upp till 12 månader 
efter avgång måste anmäla till en nämnd under riksdagen om hen avser 
att påbörja ett nytt uppdrag, ny anställning eller ny näringsverksamhet.

En större reformering av premiepensionssystemet 
Pensionsgruppen enades om en större reformering av premiepensions-
systemet, som ska behållas, men reformeras för att ge bättre trygghet 
och högre framtida pensioner. En utredning tillsattes och ska lämna 
förslag på ett upphandlat fondtorg för premiepensionen och en utredare 
ska analysera förvalsalternativet inom systemet.

Nytt ramverk för finanspolitiken
Det finanspolitiska ramverket var en blocköverskridande överenskom-
melse där de budgetpolitiska målen för finanspolitiken ingick, det vill 
säga överskottsmål för den offentliga sektorn, utgiftstak för staten, krav 
på att kommunsektorn ska ha budgetar i balans och ett skuldankare för 
Maastrichtskulden. I en skrivelse (skr. 2017/18:207) beskrevs hur ram-
verket skulle tillämpas.

Nya regler om betaltjänster
För att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa 
bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar, föreslog 
regeringen vissa lagändringar (prop. 2017/2018:77). Förändringarna 
innebar bland annat att termen betaltjänst utvidgades och tillämp-
ningsområdet utökades när det gäller geografiskt område och valutor. 

Hållbar finansmarknad
Regeringen fortsatte att jobba med målet om en hållbar finansmarknad 
genom bland annat arbete med Europeiska kommissionens handlings-
plan för hållbar finansiering. Under året bereddes även de nya placerings-
reglerna för första-fjärde AP-fonderna.
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Försvarsdepartementet
Under 2018 ansvarade Försvarsdepartementet  
för frågor om landets försvar, totalförsvaret, interna-
tionellt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete, 
försvarsunderrättelseverksamhet, internationella  
insatser samt folkrätt vid väpnad konflikt. I departe-
mentet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året 
151 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Försvarsmaktens förmåga stärktes
För att skapa ett nytt luftvärn med medellång räckvidd, bemyndigade 
regeringen Försvarsmakten och Försvarets materielverk att ingå avtal 
med USA och anskaffa ett nytt luftvärn med medellång räckvidd. 
Regeringen föreslog även i en proposition att få inrätta försvarsgrens-
staber i Försvarsmakten (prop. 2018/19:18). Mot bakgrund av bland 
annat det försämrade säkerhetsläget i närområdet, återupprättades 
Gotlands regemente. 

Fortsatt utveckling av totalförsvaret
Regeringen fortsatte arbetet med att öka den operativa förmågan i 
krigsförbanden och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. 
Bland annat beslutade regeringen om en utredning om näringslivets  
roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvars-
materiel (dir. 2018:64). 

Gemensam politisk inriktning för försvarssamarbetet med Finland 
Samarbetet med Finland intensifierades. Länderna undertecknade ett 
samförståndsavtal som ger en gemensam politisk inriktning för försvars-
samarbetet. En utredning om operativt militärt stöd mellan Sverige och 
Finland (SOU 2018:31) överlämnades.

Stärkt säkerhets- och försvarspolitik inom EU
För att stärka EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik samt 
för att öka sammanhållningen mellan medlemsstaterna, stod arbetet för 
att genomföra Pesco (EU:s permanenta strukturerade försvarssamarbete) 
i fokus under året. 
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Internationella samarbeten
En trilateral avsiktsförklaring för fördjupat försvarssamarbete under-
tecknades av Sverige, USA och Finland. Tillsammans med övriga åtta 
försvarsministrar från Joint Expeditionary Force-länderna, underteck-
nade försvarsminister Peter Hultqvist ett samförståndsavtal som innebar 
att styrkan deklarerades som fullt operativ.
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Justitiedepartementet
Under 2018 ansvarade Justitiedepartementet bland 
annat för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, 
krisberedskap, grundlagar och civilrätt. I departe-
mentet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under 
året 413 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Stärkt skydd för valhemligheten
Regeringen föreslog (prop. 2017/18:286) ändringar i vallagen för att 
stärka skyddet för valhemligheten. För att väljare inte ska riskera att 
utsättas för otillåten påverkan i samband med röstningen, föreslogs 
bland annat att det införs krav på att platsen där valsedlarna läggs ut 
ska vara avskärmad. 

Totalförbud mot barnäktenskap
För att alla som befinner sig i Sverige ska skyddas mot barnäktenskap, 
föreslog regeringen (prop. 2017/18:288) att inga utländska barnäkten-
skap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett om parterna 
hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte sig och oavsett hur 
gamla de är när frågan prövas. Inga undantag kan göras om någon av 
parterna fortfarande är ett barn.

Ett starkare resenärsskydd vid paketresor
Regeringen föreslog (prop. 2017/18:225) en paketreselag för att anpassa 
lagstiftningen till den utveckling som skett på resemarknaden. Den nya 
lagen stärkte resenärsskyddet vid paketresor och innebar att fler resenä-
rer omfattades av skyddsregler. 

Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Regeringen föreslog (prop. 2017/18:252) lagändringar som innebar en 
ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga ensamkommande. 
Förslaget innebar att en utlänning som fått, eller annars skulle fått,  
ett beslut om utvisning under vissa förutsättningar kunde få uppehålls-
tillstånd för gymnasiestudier. 
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Ny kamerabevakningslag
Regeringen föreslog (prop. 2017/18:231) en ny kamerabevakningslag 
som underlättar för Polismyndigheten och kommunerna att få tillstånd 
till kamerabevakning för att bekämpa brott och öka tryggheten på 
offentliga platser. För att motverka vissa allvarliga brott, utökades 
Polismyndighetens och Säkerhetspolisens rätt att utan tillstånd använda 
kamerabevakning till tre månader. 

En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
Alla har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och  
sexuellt självbestämmande. Därför föreslog regeringen (prop. 
2017/18:177) en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på samtycke. 
Två nya brott föreslogs; oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt över-
grepp. Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag att sprida information  
till ungdomar om den nya lagstiftningen. 

Ny säkerhetsskyddslag
I februari föreslog regeringen en ny säkerhetsskyddslag (prop. 
2017/18:89) som förtydligade kraven på skydd av säkerhetskänslig 
verksamhet och förstärkte skyddet mot bland annat spioneri och  
sabotage. Lagen avsåg verksamheter som bedrivs både i offentlig  
och i privat regi. 

Anpassningar till EU:s dataskyddsreform
Flera anpassningar gjordes till EU:s dataskyddsreform. Ett exempel var 
dataskyddslagen (prop. 2017/18:105) som ersatte personuppgiftslagen 
och innehåller bestämmelser om känsliga personuppgifter, sanktionsav-
gifter och överklagande. Ett annat exempel var en ny brottsdatalag (prop. 
2017/18:232) som skyddar enskildas grundläggande rättigheter och 
friheter, och säkrar att behöriga myndigheter kan utbyta personuppgifter. 

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
För att stärka och utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism, 
inrättades Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid Brottsföre-
byggande rådet (Brå). Centret ska verka för samordning och effektivitet  
i det förebyggande arbetet, ge behovsanpassat stöd till kommuner, 
myndigheter och andra aktörer, samla och sprida kunskap samt verka 
för en kunskapsbaserad praktik.
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Kulturdepartementet
Under 2018 ansvarade Kulturdepartementet bland 
annat för frågor om kultur, medier, demokrati,  
mänskliga rättigheter nationellt, diskriminering och 
trossamfund. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året 130 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Strategi för en stark demokrati
Regeringen presenterade en nationell strategi för att främja, förankra 
och försvara demokratin och beslutade om kommittén Demokratin 
100 år som ska arbeta för att stärka demokratin med anledning av att 
det är 100 år sedan det första riksdagsvalet när både kvinnor och män 
fick rösta. Regeringen har även inlett en nationell satsning på medie- 
och informationskunnighet.

Ny politik för arkitektur, form och design 
För att främja omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, föreslog regeringen i en 
proposition (prop. 2017/18:110) att ett nytt politiskt mål för arkitektur-, 
form- och designpolitiken skulle införas. I propositionen togs ett helhets-
grepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön, och den utgjorde 
samtidigt en samlad nationell arkitekturpolicy.

En stärkt minoritetspolitik
Arbetet med att säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas 
rättigheter fortsatte. Regeringen beslutade om en proposition (prop. 
2017/18:199) som kompletterades med en skrivelse (skr. 2017/18:282) 
och ett antal uppdrag. I december bjöd Kulturdepartementet in till en 
konferens om den ändrade minoritetslagstiftningen.

Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
Regeringen föreslog en ny lag om finansiering av radio och tv i allmän-
hetens tjänst (prop. 2017/18:261). Förslaget innebar att den dåvarande 
radio- och tv-avgiften ersattes med en individuell public service-avgift. 
I propositionen ingick även förslag som syftade till att stärka oberoendet 
för public service. 
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En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de  
statliga insatserna 
Regeringen presenterade en nationell strategi för den kommunala 
kulturskolan (prop. 2017/18:164). I propositionen föreslogs ett nationellt 
mål för de insatser som går till den kommunala kulturskolan. För att  
nå målet föreslog regeringen flera satsningar som bestod av stöd till 
nationell samordning, bidrag för utveckling och stöd till förbättrad 
kompetensförsörjning.
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Miljö- och energidepartementet
Under 2018 ansvarade Miljö- och energideparte- 
mentet bland annat för regeringens miljö-, energi- och 
klimatpolitik. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året 213 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

FN:s klimattoppmöte COP24 
Regeringen deltog i FN:s klimatmöte COP24 i Katowice, Polen, då 
närmare 200 länder enades om ett gemensamt regelverk som ska styra 
hur länderna genomför sitt klimatarbete efter Parisavtalet. FN-mötets 
ordförande gav klimatminister Isabella Lövin ett särskilt uppdrag att 
leda samtal mellan länderna under mötet.

En klimatstrategi för Sverige 
I en skrivelse (skr. 2017/18:238) presenterades vidtagna åtgärder för att 
nå klimatmålen och inriktningen för det fortsatta arbetet. En hand-
lingsplan för fossilfria transporter och elektrifiering redovisades utifrån 
etappmålet om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter 
(utom flyget) senast 2030 ska vara minst 70 procent lägre än 2010.

Strategi för klimatanpassning 
Sveriges första strategi för klimatanpassning presenterades (prop. 
2017/18:163) av regeringen. Den innehöll åtgärder för att stärka sam-
hällets anpassning till ett förändrat klimat. Bland annat förtydligades 
myndigheters olika ansvar genom en förordning och ett nationellt 
expertråd för klimatanpassning inrättades. Expertrådet är knutet  
till SMHI. 

Insatser för att minska flygets klimatpåverkan 
En utredning tillsattes för att analysera hur flygets användning av 
hållbara biobränslen kan främjas (dir. 2018:10). 100 miljoner kronor 
satsades på forskning och utveckling av biobränsle för flyg 2018–2020. 
En särskild skatt på flygresor infördes som innebar att flyget i högre 
utsträckning kan bära sina egna klimatkostnader (skr. 2017/18:238).
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En strategi för levande städer 
I en skrivelse (skr. 2017/18:230) presenterade regeringen en strategi med 
övergripande mål för hållbara städer. Strategin innehöll nya etappmål i 
miljömålssystemet samt prioriteringar och nya insatser med tyngdpunkt 
på miljömässigt hållbar stadsutveckling. Ett syfte var att stärka kom-
munernas förutsättningar för att utveckla gröna och trygga städer.

Mer tillgänglig källsortering nära hemmet
För mer lättillgängliga insamlingssystem för hushållen beslutade 
regeringen om ändringar i förordningar gällande producentansvar 
för förpackningar och returpapper samt kommuners insamling av 
matavfall. Ändringarna innebär bland annat krav på att tillhandahålla 
bostadsnära system för separat insamling av förpackningsavfall, retur-
papper och matavfall från hushållen senast 2021. 

Internationell allians för globalt avtal om kemikalier och avfall
I anslutning till FN-toppmötet om Agenda 2030 som hölls i juli i  
New York, lanserade regeringen en internationell högnivåallians för  
att mobilisera politiskt engagemang för en bättre global hantering av 
kemikalier och avfall. Syftet med alliansen är att nå ett globalt avtal  
om kemikalier och avfall, liknande Parisavtalet. 

Vattenmiljö och vattenkraft
I en proposition (prop. 2017/18:243) föreslog regeringen ny lagstiftning 
för vattenkraft och andra vattenverksamheter. Lagförslaget var en  
del av en blocköverskridande överenskommelse på miljö- och energi- 
området från 2016. Förslaget innebär bland annat att all vattenkraft ska 
miljöanpassas på ett sätt som främjar både vattenmiljön och vatten-
kraftens betydelse för elsystemet.

Energipolitikens inriktning
I en proposition (prop. 2017/18:228) presenterade regeringen förslag 
om nya energipolitiska mål och sin bedömning av energipolitikens 
inriktning. Bland annat föreslogs att målet 2040 ska vara 100 procent 
förnybar elproduktion. Propositionen grundade sig i den blocköverskri-
dande överenskommelse som slöts 2016. 
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Reglering av elnätsavgifter
För att skapa balans mellan kunders rätt till skäliga elnätsavgifter och 
elnätsbolagens möjligheter till skälig avkastning, beslutade regeringen 
om nya bestämmelser för reglering av elnätsavgifter (SFS 2018:1520). 
Detta till följd av elnätföretagens prishöjningar på elnätsavgifterna de 
senaste åren.

Ministermöten för hållbar energi
Den 23–24 maj stod Sverige, tillsammans med EU och Norden, värd 
för högnivåmöten inom energiområdet. En särskild temavecka, Nordic 
Clean Energy Week, arrangerades samtidigt i Öresundsregionen där 
politiker, forskare och näringsliv möttes för att diskutera framtidens 
energilösningar för att påskynda energiomställningen.
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Näringsdepartementet
Under 2018 ansvarade Näringsdepartementet för 
frågor som rör boende och byggande, företag med 
statligt ägande, digitaliseringspolitik, näringsliv, lands-
bygd och areella näringar, livsmedel, regional tillväxt, 
post samt transporter och infrastruktur. I departe-
mentet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under 
året 483 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

En strategi för sociala företag 
I februari lanserades en strategi för att stärka utvecklingen av sociala 
företag. Regeringen beslutade om två uppdrag till Tillväxtverket och 
till Vinnova om 120 miljoner kronor 2018–2020 för olika satsningar på 
socialt företagande. Strategins mål är att stärka utvecklingen av sociala 
företag för att bättre lösa utmaningar i samhället. 

En färdriktning för artificiell intelligens 
I maj beslutade regeringen om en nationell färdriktning för artificiell 
intelligens. Syftet med färdriktningen var att peka ut vissa förutsätt-
ningar för samhällets aktörer att hantera tillsammans, nämligen  
utbildning och forskning, innovation och användning samt ramverk 
och infrastruktur.

En färdplan för life science 
En särskild färdplan för att stärka Sverige som life science-nation 
togs fram som grund för en ny nationell strategi. Omställningen till 
mer skräddarsydda behandlingsformer, så kallad precisionsmedicin, 
pekades ut i färdplanen som ett särskilt viktigt område. Regeringen 
utsåg en samordnare för life science tillika ansvarig för ett särskilt  
life science-kontor.

Satsning på gröna jobb 
Drygt 5 000 gröna jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa 2018–2020. 
Det var målet för en satsning som innebar praktik, moderna beredskaps- 
jobb eller andra subventionerade anställningsformer. Enbart 2018 
satsades 270 miljoner kronor via Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska 
undersökning, Trafikverket, Naturvårdsverket, samtliga länsstyrelser 
samt Arbetsförmedlingen. 
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Statens bolagsportfölj ökade med cirka 60 miljarder
I en skrivelse (skr. 2017/18:140) om regeringens årliga återrapportering 
kring uppdraget att förvalta bolag med statligt ägande, framgick att det 
sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj 2017 ökade med cirka  
60 miljarder kronor jämfört med föregående år. Den statliga bolags- 
portföljen bestod av 47 bolag, varav 39 var helägda och åtta delägda. 

En ny djurskyddslag 
Regeringen lämnade förslag till en ny djurskyddslag (prop. 2017/18:147) 
som syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god 
välfärd och respekt för djur. Lagen slår fast att djur ska hållas och skötas 
på ett sådant sätt att de ska ha möjlighet att utföra sådana beteenden som 
de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande. 

Ett nationellt skogsprogram 
I maj beslutade regeringen om ett nationellt program för den svenska 
skogen med fokus på att skogen ”ska bidra med jobb och hållbar till-
växt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.  
I juli fattades beslut om en handlingsplan för hur skogsprogrammet skulle 
genomföras. Planen innehöll nio åtgärder i form av regeringsuppdrag.

En sammanhållen politik för landsbygden
För att uppnå en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling i hela Sverige, 
behöver alla delar av landet bidra. Mål och inriktning för en ny lands-
bygdspolitik framgick i en proposition (prop. 2017/18:179) som identifie-
rade ett antal områden som särskilt angelägna för Sveriges landsbygd. 

Utredning om självkörande fordon 
En särskild utredare överlämnade sitt slutbetänkande (SOU 2018:16) 
om självkörande fordon. Utredningen föreslog bland annat ökade 
möjligheter till försök med fordon utan förare och en ny reglering som 
behandlade automatiserad fordonstrafik.

En nationell infrastrukturplan 2018–2029 
Regeringen fattade beslut om en nationell trafikslagsövergripande 
plan för transportinfrastrukturen 2018–2029 (skr. 2017/18:278). 
Infrastruktursatsningarna ska bidra till att Sverige blir världens första 
fossilfria välfärdsland, skapar fler jobb och förbättrar förutsättningarna 
för näringslivet.
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En nationell godstransportstrategi 
En strategi som kan möta framtidens moderna godstransportsystem. 
Det var syftet med den strategi som regeringen lanserade för att uppnå 
effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter i framtiden.  
Ett nationellt godstransportråd inrättades för att genomföra strategin. 
Trafikanalys fick i uppdrag att följa upp och utvärdera strategin.

Stöd till innovativt byggande
Regeringen beslutade om stöd på totalt 275 miljoner kronor 2018–2020 
till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet är till för aktörer 
som vill bygga klimatsmart och samtidigt testa, introducera, förbättra 
och anpassa ny teknik innan en marknadsintroduktion av produkter 
eller tjänster.

Ny regional fysisk planering 
I maj beslutade regeringen om en proposition (prop. 2017/18:266)  
som innebar nya bestämmelser om regional fysisk planering i plan- och 
bygglagen (PBL). En regionplan ska ge vägledning för beslut om över-
siktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. Förslaget innebar 
bland annat att regional fysisk planering blev obligatoriskt i Stockholms 
län och Skåne län. 

Initiativ kopplade till digitaliseringsstrategin 
Regeringens initiativ för att nå målet om att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter återkom i cirka 200 
satsningar i bland annat statens budget, myndighetsuppdrag, förslag 
och beslut om ny lagstiftning. De nordiska länderna ingick till exempel 
ett nytt fördjupat samarbete om 5G.
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Socialdepartementet
Under 2018 ansvarade Socialdepartementet för  
frågor om barnets rättigheter, social omsorg, hälso- 
och sjukvård, funktionshinderfrågor, folkhälsa och 
idrott, socialförsäkringar, jämställdhet och spelpolitik. 
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde 
under året 281 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

God och nära vård – första steget mot en primärvårdsreform 
En utredare fick i uppdrag 2017 att utifrån förslagen i ett betänkande 
om effektiv vård (SOU 2016:2) stötta arbetet med att samordnat ut-
veckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård 
med fokus på primärvården. Ett delbetänkande (SOU 2018:39) lämna-
des med förslag om bland annat ett nationellt primärvårdsuppdrag, en 
målbild och färdplan: från akutsjukhus till nära vård.

Förslag om nya assistansregler 
Regeringen beslutade om ett tilläggsdirektiv (dir. 2018:35) till  
LSS-utredningen (SOU 2018:88, lagen om stöd och service) och att 
utredningen inte behöver föreslå besparingar, så som framgick av  
det ursprungliga direktivet (dir. 2017:92). Beslut fattades om flera  
propositioner inom LSS. Bland annat att ”tvåårsomprövningen” 
(prop. 2017/18:78) av rätten till assistansersättning togs bort. 

Slopad karensdag 
I en proposition (prop. 2017/18:96) föreslog regeringen att slopa  
karensdagen och införa ett lagstadgat karensavdrag. Ett karensavdrag 
föreslogs även i lagen (1991:1047) om sjuklön. Avdraget uppgick till 20 
procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklönen. Syftet var att 
ge rättvisare förutsättningar för olika yrkesgrupper vid sjukdomsfall. 

Ett nationellt donationsfrämjande centrum 
Socialstyrelsen fick i uppdrag att inrätta ett nationellt donations- 
främjande centrum som fram till 2019 ska utgöra en funktion inom 
den egna myndigheten. Som en del i uppdraget ingick att redovisa en 
plan för myndighetens donationsfrämjande arbete. 
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Högnivåkonferens om våld mot barn
Inom ramen för Agenda 2030 finns 17 globala mål varav ett av målen 
handlar om att förebygga och stoppa våld samt exploatering av flickor 
och pojkar. Som en del i att uppnå målet, anordnades en internationell 
högnivåkonferens i Stockholm den 14–15 februari. Syftet var att  
dela med sig av goda erfarenheter och nya lösningar i arbetet mot våld 
mot barn. 

En utvecklad folkhälsopolitik
En reviderad folkhälsopolitik presenterades (prop. 2017/18:249) med 
ökat fokus på jämlik hälsa inklusive ett nytt delmål om att främja  
ökad fysisk aktivitet och bra matvanor. I en annan proposition (prop. 
2017/18:156) föreslogs att tobakslagen och lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare ersattes av en ny lag om tobak  
och liknande produkter. 

Kvalitetsplan om framtidens äldreomsorg 
I en särskild skrivelse (skr. 2017/18:280) presenterade regeringen en 
nationell kvalitetsplan för den framtida äldreomsorgen. Bland annat 
redovisades hur ett långsiktigt förändringsarbete har påbörjats för att 
anpassa äldreomsorgen till den demografiska och tekniska utvecklingen. 

Läkemedel och apotek 
För att höja kvaliteten och säkerheten på apoteksmarknaden, föreslogs 
(prop. 2017/18:157) att apotekens grunduppdrag förtydligades, bland 
annat att läkemedel och läkemedelsanvändning stod i fokus för verk-
samheten, inte annan försäljning. Regeringen föreslog (prop. 2017/18: 
223) även ett nytt personregister, en nationell läkemedelslista, som 
E-hälsomyndigheten fick ansvar för.
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Utbildningsdepartementet
Under 2018 ansvarade Utbildningsdepartementet 
bland annat för regeringens utbildnings-, folkbild-
nings-, forsknings- och ungdomspolitik. I departe-
mentet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under  
året 237 personer.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Nationella strategier för ESS och svensk rymdverksamhet
I en skrivelse (skr. 2017/18:262) redovisades en strategi med övergripande 
målsättningar för det svenska deltagandet i och värdskapet för den 
internationella forskningsanläggningen European Spallation Source 
(ESS) utanför Lund. Regeringen presenterade också en nationell strategi 
(skr. 2017/18:259) för att stärka svensk rymdverksamhet där nyttan för 
samhället stod i centrum. 

Nya regler för antagning till högskolan
Det ska vara tydligt vad som krävs för att studera på högskolan. Nya 
regler för antagning till högskolan trädde i kraft som har större fokus 
på individens kompetens än tidigare och den kompetens som krävs för 
grundläggande behörighet har tydliggjorts. En proposition om tillträdes-
regler (prop. 2017/18:204) låg till grund för de nya bestämmelserna.

Åtgärder vid fusk i samband med högskoleprov
En särskild utredare fick i uppdrag (dir. 2018:91) att bedöma om vissa 
åtgärder bör vidtas i syfte att förhindra fusk vid högskoleprov. Utredaren 
skulle bland annat ta ställning till om krav på kroppsvisitation vid hög-
skoleprov i syfte att förhindra användningen av otillåtna hjälpmedel, 
utgjorde en godtagbar begränsning av regeringsformens skydd mot 
kroppsvisitation. 

En gymnasieutbildning för alla
Regeringen presenterade en proposition (prop. 2017/18:183) som inne-
höll förslag till ändringar i skollagen med syfte att alla ungdomar ska 
påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Förslagen innebar bland 
annat att stöd ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i sin helhet. 
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Bättre utbildning i komvux för nyanlända 
Utbildningsplikt för nyanlända infördes och kursutbudet inom 
komvux sågs över utifrån hur väl det motsvarar utbildningsbehovet hos 
nyanlända med kort utbildning. Två nya nationella kurser på grund- 
läggande nivå infördes, inom samhälls- och naturorienterande ämnen. 
En utredning (U 2018:06) för stärkt kvalitet och likvärdighet för elever 
med svenska som andraspråk tillsattes.

Utbyggnad av folkhögskolan
Som en del i regeringens kunskapslyft tillfördes folkhögskolorna under 
2018 medel motsvarande 5 000 platser. Den sammantagna utbyggnaden 
under mandatperioden 2014–2018 innebar en ökning av antalet platser 
till 8 000.

En ny strategi för samarbete med Unesco
En ny strategi för Sveriges samarbete med United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (Unesco) 2018–2021 beslutades i 
april. I strategin framgick hur Sverige ska bidra till att stärka Unescos 
verksamhet och bidra till en ansvarsfördelning mellan svenska aktörer. 
Sverige är tredje största givare till Unesco och bidrar med drygt 100 
miljoner kronor årligen.

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan
För att fler nyanlända ska bli behöriga till gymnasieskolan, föreslogs  
i en proposition (prop. 2017/18:194) bland annat att dessa elever ska 
kunna få handledning på sitt modersmål. För att stärka kvaliteten i 
fritidshem, föreslogs också att fritidspedagoger ska ha legitimation och 
behörighet att undervisa. Kvaliteten i förskolan stärktes till exempel 
genom att den som leder arbetet vid en förskola ska benämnas rektor  
i stället för förskolechef.

En reviderad läroplan för förskolan
Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visade att det finns stora 
skillnader i hur förskolor tar sig an arbetet med den pedagogiska  
kvaliteten. Regeringen ansåg därför att den tjugo år gamla läroplanen 
för förskolan behövde revideras och beslutade om en ny förordning  
om läroplan för förskolan (SKOLFS 2018:50).
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Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser
I en proposition (prop. 2017/18:195) föreslogs bland annat att införa 
bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser i förskole-
klassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. 
Syftet med garantin är att en elev i behov av stöd tidigt ska få stöd 
utformat utifrån sina behov. 

Samling för skolan 
I en proposition (prop. 2017/18:182) presenterade regeringen förslag med 
utgångspunkt från tre olika utredningar i syfte att förbättra den svenska 
skolan. Bland annat föreslogs att huvudmännen inom skolväsendet utsåg 
en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de före-
skrifter som gäller för utbildningen följs.
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Utrikesdepartementet
Under 2018 ansvarade Utrikesdepartementet för 
Sveriges utrikes-, bistånds- och handelspolitik. Till 
Utrikesdepartementet hör drygt 100 ambassader 
och konsulat i utlandet. I departementet (inklusive 
kommittéer) tjänstgjorde under året 1 342 personer, 
varav 544 var placerade på utlandsmyndigheterna. 
Därutöver var cirka 1400 personer lokalt anställda 
vid utlandsmyndigheterna.

Under 2018 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Sverige i FN:s säkerhetsråd 2017–2018
Som ordförande i FN:s säkerhetsråd i juli, verkade Sverige bland annat 
för att förbättra genomförandet av agendan för kvinnor, fred och 
säkerhet, belysa frågan om klimatrelaterade säkerhetsrisker samt anta-
gandet av en resolution som stärker FN:s arbete med barn och väpnad 
konflikt. Arbetet för att öka rådets transparens samt stärka det europe-
iska perspektivet fortsatte. Sverige var pådrivande för ökat engagemang 
i Jemen och Myanmar, samt ledde förhandlingarna som förlängde det 
gränsöverskridande humanitära biståndet till miljontals syrier. 

Sveriges regionala ordförandeskap
Sverige ledde fem regionala samarbetsorgan; Nordiska ministerrådet, 
Östersjöstaternas råd, Barentsrådet samt det nordiska utrikes- och 
säkerhetspolitiska samarbetet i N5 och det nordisk-baltiska utrikes- och 
säkerhetspolitiska samarbetet i N8. Regeringen verkade aktivt för att 
hitta kontaktytor mellan dessa och samtliga länder i Östersjöregionen 
för att stärka det regionala samarbetet.

Global jämställdhetskonferens i Stockholm
Den 15–17 april anordnades Stockholm Forum on Gender Equality. 
Över 700 deltagare från ett hundratal länder samlades i Stockholm för 
att diskutera utmaningar och lösningar kring jämställdhet samt kvinnors 
och flickors rättigheter i världen. 
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Internationella insatser inklusive FN:s stabiliseringsinsats i Mali
Regeringen överlämnade propositioner till riksdagen om Sveriges 
militära insatser i Irak, Afghanistan och Mali. Sverige deltog i ett 40-tal 
civila och militära insatser under ledning av FN, EU, OSSE och Nato. 
Deltagandet i FN:s stabiliseringsinsats i Mali var en del i Sveriges 
långsiktiga och breda engagemang i Mali och Sahelregionen. 

Diplomatiska samtal om Jemen 
Ett större fokus på Jemenkonflikten ledde till att Sverige i december 
stod värd för FN-ledda samtal som resulterade i en överenskommelse 
mellan parterna. Sverige, Schweiz och FN stod i februari värdar för  
en givarkonferens för Jemen. Mer än två miljarder amerikanska dollar 
utlovades. Sverige förde konsekvent upp Jemen på EU:s och FN:s 
dagordningar med fokus på det humanitära läget.

Insatser inom ramen för Agenda 2030
Som ordförande i Nordiska ministerrådet, påbörjade Sverige tillsammans 
med övriga nordiska länder genomförandet av ett nytt hållbarhetspro-
gram, Generation 2030. Sverige deltog aktivt i den tematiska översynen 
under FN:s högnivåforum samt i FN:s konferens om utvecklingsfinan-
siering. Sverige anordnade en internationell skattekonferens. Fyra  
nya strategier inom utvecklingssamarbetet antogs för att stödja global, 
hållbar utveckling.

Stärkta miljö- och klimatsatsningar i biståndet
Regeringen beslutade i mars om en ny strategi för hållbar miljö, håll-
bart klimat och hav samt hållbart nyttjande av naturresurser. Strategin 
omfattar 6,5 miljarder kronor under perioden 2018–2022. Den utgör 
en del av ett fortsatt svenskt engagemang i arbetet med att bidra till 
finansiering av genomförandet av Parisavtalet och en global omställ-
ning till klimatsmarta samhällen.

En samlad resultatredovisning av multilaterala  
utvecklingssamarbetet
Regeringen överlämnade en skrivelse (skr. 2017/18:188) till riksdagen 
om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala 
organisationer. Den redogjorde för resultaten av multilateralt bistånd 
och för verksamhetens omfattning och styrning. Jämställdhet och 
kvinnors roll i utveckling, miljö och klimat samt demokrati och 
mänskliga rättigheter stod i fokus.
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Fortsatt utveckling av EU-samarbetet
Regeringen var pådrivande i arbetet med att upprätthålla respekten  
för EU:s gemensamma värderingar. Sverige bidrog aktivt i arbetet 
med genomförandet av den globala strategin för EU:s utrikes- och 
säkerhetspolitik. Sverige var ledande i arbetet med pakten om EU:s 
civila krishantering, som innebar en strategisk förstärkning av den 
gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

En fri och rättvis handel
Regeringen verkade för fri och rättvis handel både genom handels- 
politiken och utvecklingssamarbetet samt presenterade en färdplan 
för fri och rättvis handel. Regeringen verkade även för att EU ska  
vara en föregångare på området och var pådrivande i arbetet med en 
handlingsplan för att stärka genomförandet av hållbarhetskapitlen i 
EU:s frihandelsavtal och för integrering av jämställdhet.

Handlingsplan och landrapporter om mänskliga rättigheter
Regeringens handlingsplan om företagande och mänskliga rättigheter 
slutfördes. Bland åtgärderna fanns lagstiftning om hållbarhetsrappor-
tering, stöd till företag genom Business Sweden, webbutbildning till 
ambassader och stärkt styrning av bolag med statligt ägande. Arbetet 
med landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättssta-
tens principer fortsatte. Regeringen lanserade uppdaterade rapporter 
om länder där Sverige har permanent närvaro i Amerika, Centralasien 
och Östeuropa.
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Regeringskansliets  
interna utvecklingsarbete
Verksamheten i Regeringskansliet kräver att arbets-
formerna kontinuerligt vidareutvecklas, att med  -
arbetarnas kompetens möter verksamhetens behov 
och att det finns ett effektivt internt administrativt 
stöd. Utvecklingen av Regeringskansliets arbetsformer 
med digitaliserat processtöd är ett prioriterat område.

Under året har utvecklingen av ett digitalt arbetssätt för hanteringen  
av regeringsärenden fortsatt. Målet är ökad kvalitet och effektivitet i 
Regeringskansliets berednings- och beslutsprocesser. Elektronisk 
arkivering av handlingar införs stegvis i verksamheten. Ett digitalt 
arbetssätt har införts för att förbereda lagar och förordningar för 
elektroniskt kungörande på webbplatsen för Svensk författningssam-
ling (SFS) www.svenskforfattningssamling.se. Arbetet med flexiblare 
former för kompetensutveckling har fortsatt och e-utbildningar inom 
miljöledningssystem, informationspåverkan och säkerhet tagits fram. 
Inom personal- och kommunikationsområdet har en översyn genom-
förts. Den lägger grunden för ett fortsatt utvecklingsarbete i syfte att 
få ett mer effektivt och enhetligt verksamhetsstöd.

Inom stöd och service har utvecklingen av nya arbetssätt och ett nytt 
systemstöd för det interna stödet och servicen fortsatt. Syftet är att  
det ska vara enkelt för användarna att få rätt stöd och service och att 
Regeringskansliet ska ha en fortsatt effektiv serviceorganisation. Miljö-
ledningsarbetet har utvecklats så att Regeringskansliet arbetar i enlighet 
med miljöledningsstandarden ISO14001, vilket är en ambitionshöjning. 
Även utvecklingen av en digitaliserad process för personalbeslut har 
fortsatt under året.

https://www.svenskforfattningssamling.se/
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Statsrådsberedningen Stefan Löfven (S), statsminister
Ibrahim Baylan (S), samordnings- och energiminister

Arbetsmarknadsdepartementet Ylva Johansson (S), arbetsmarknads- och etableringsminister

Finansdepartementet Magdalena Andersson (S), finansminister
Per Bolund (MP), finansmarknads- och konsumentminister, biträdande 
finansminister
Ardalan Shekarabi (S), civilminister

Försvarsdepartementet Peter Hultqvist (S), försvarsminister

Justitiedepartementet Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister
Heléne Fritzon (S), migrationsminister, biträdande justitieminister 

Kulturdepartementet Alice Bah Kuhnke (MP), kultur- och demokratiminister

Miljö- och energidepartementet Karolina Skog (MP), miljöminister

Näringsdepartementet Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister
Tomas Eneroth (S), infrastrukturminister
Peter Eriksson (MP), bostads- och digitaliseringsminister
Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister

Socialdepartementet Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister
Lena Hallengren (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister

Sveriges regering 2018
Var fjärde år väljer svenska folket sina representanter till riksdagen. 
Riksdagen utser en statsminister som får i uppdrag att bilda regering. 
Sedan den 3 oktober 2014 styrdes Sverige av en regering bestående av 
Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet de gröna (MP). Från och 
med den 25 september 2018 leddes Sverige av en övergångsregering. 
När talmannen har entledigat statsministern och de övriga statsråden 
uppehåller de sina befattningar tills dess att processen med att bilda ny 
regering har slutförts och den nybildade regeringen tillträder. Under 
denna regeringsbildningsprocess leder statsministern en övergångs- 
regering. En övergångsregering fattar främst beslut i löpande eller 
brådskande ärenden. Den enda uttryckliga begränsningen av en över- 
gångsregerings befogenheter är att den inte får besluta om extra val.
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Avgångna statsråd under 2018
Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister, 2014–2018.

Utbildningsdepartementet Gustav Fridolin (MP), utbildningsminister
Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister
Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning

Utrikesdepartementet Margot Wallström (S), utrikesminister
Ann Linde (S), EU- och handelsminister
Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och 
klimat samt vice statsminister 
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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 och utvecklingsarbete

Förkortningar och förklaringar
SB  Statsrådsberedningen
A  Arbetsmarknadsdepartementet 
Fi  Finansdepartementet 
Fö Försvarsdepartementet
Ju  Justitiedepartementet
Ku  Kulturdepartementet
L  Landsbygdsdepartementet
M  Miljö- och energidepartementet
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 har inneburit en allt högre komplexitet och 
krav på snabbare hantering. En löpande omprövning av Regerings-
kansliets uppgifter har samtidigt lett till att vissa beslut och förvaltnings- 
ärenden lagts ut på andra myndigheter. Jämförelser över tid och mellan 
departement måste göras med försiktighet. Detta då sakfrågor ibland 
flyttas mellan departementen. Från och med den 25 september 2018 
leddes Sverige av en övergångsregering. En övergångsregering fattar 
främst beslut i löpande eller brådskande ärenden vilket kan ha en  
påverkan på en del statistiska mått.
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1. Lagstiftningsprocessen
Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar eller lagändringar. Majorite-
ten av lagförslagen initieras av regeringen.

Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en utredning 
eller en kommitté 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 uppdraget utvidgas eller 
ändras. Regeringen kan i så fall besluta om tilläggsdirektiv. Detta är en 
komplettering av de ursprungliga direktiven och innebär vanligtvis 
också förlängd utredningstid. En utredning eller en kommitté med 
kommittédirektiv tillsätts 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. Utredningsuppdrag kan även lämnas till 
en enda person som då kallas särskild utredare. Även en särskild utreda-
re 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 Regerings-
kansliet. Sådana förslag redovisas i departementspromemorior som 
löpande publiceras i Departementsserien (Ds).

Innan regeringen tar ställning till förslagen i betänkandet eller departe-
mentspromemorian inhämtas yttranden från berörda myndigheter. 
Även kommuner, intressegrupper och enskilda ges tillfälle att yttra sig. 
Efter detta remissförfarande skrivs en proposition där regeringen läm-
nar ett lagförslag. En proposition innehåller, utöver lagförslaget, motive-
ring och kommentar till förslaget samt redovisning av remissinstanser-
nas synpunkter. Ofta hörs Lagrådet genom en så kallad lagrådsremiss 
innan propositionen överlämnas till riksdagen.

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

https://www.svenskforfattningssamling.se/
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Det förekommer att regeringen redovisar sin inställning i vissa frågor 
för riksdagen utan att samtidigt lämna några lagförslag. Sådana redo-
visningar kallas skrivelser. Propositioner och skrivelser trycks alltefter- 
som de beslutas.

Läs mer om lagstiftningsprocessen på www.regeringen.se.

Tjänstgörande i kommittéer

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen – – – – –

Arbetsmarknadsdepartementet 17 11 18 25 26

Finansdepartementet 52 53 58 74 70

Försvarsdepartementet 7 2 8 6 5

Justitiedepartementet 72 47 59 57 32

Kulturdepartementet 10 35 21 29 13

Landsbygdsdepartementet 7

Miljö- och energidepartementet 18 17 24 18 32

Näringsdepartementet 56 52 25 33 30

Socialdepartementet 76 47 47 66 57

Utbildningsdepartementet 42 40 48 47 53

Utrikesdepartementet 11 10 11 8 13

Regeringskansliet 368 315 318 363 330

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

https://www.regeringen.se/
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Kommitté- och tilläggsdirektiv

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen – – – – –

Arbetsmarknadsdepartementet 14 5 6 8 7

Finansdepartementet 30 27 22 20 18

Försvarsdepartementet 5 4 2 3 2

Justitiedepartementet 39 26 32 29 14

Kulturdepartementet 3 9 9 6 7

Landsbygdsdepartementet 1

Miljö- och energidepartementet 6 6 6 10 13

Näringsdepartementet 12 14 6 17 11

Socialdepartementet 35 15 14 19 25

Utbildningsdepartementet 19 25 16 21 17

Utrikesdepartementet 2 6 4 2 2

Regeringskansliet 166 137 117 135 116
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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 sammanställdes.

Arbetsmarknadsdepartementet

2018:8 En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)
2018:12 Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet (A 2018:02)
2018:13 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)
2018:30 Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)
2018:39 Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)
2018:66 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet (A 2018:03)
2018:110 Tilläggsdirektiv till Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (A 2018:02) 

Finansdepartementet

2018:5 Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01)
2018:7 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete (Fi 2018:02)
2018:34 Tilläggsdirektiv till Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)
2018:43 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och  
  landsting (Fi 2016:12)
2018:46 En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)
2018:47 Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden (Fi 2018:03)
2018:49 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid  
  korttidsarbete (Fi 2018:01)
2018:50 Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)
2018:57 Ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)
2018:65 Tilläggsdirektiv till Analys- och utvärderingsutredningen (Fi 2017:06)
2018:74 En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet (Fi 2018:07)
2018:75 Grönt sparande (Fi 2018:08)
2018:93 Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster (Fi 2018:09)
2018:98 Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10)
2018:100 Ökad statlig verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11)
2018:109 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid  
  korttidsarbete (Fi 2018:01)
2018:112 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskatte lagstiftningen  
  (Fi 2016:06)
2018:116 EU:s bankpaket om riskreducerande åtgärder (Fi 2018:12) 

Försvarsdepartementet

2018:28 Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och  
  Försvarets radioanstalt (Fö 2017:03)
2018:64 Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om  
  försvarsmateriel (Fö 2018:01)



47Regeringskansliets årsbok 2018

Justitiedepartementet

2018:2 Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor ( Ju 2017:08)
2018:21 Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen ( Ju 2017:03)
2018:48 Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning  
  att begå självmord ( Ju 2018:02)
2018:51 Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område ( Ju 2018:01)
2018:52 Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen ( Ju 2016:23)
2018:61 Rasistiska symboler ( Ju 2018:03)
2018:68 Strängare regler om utländska månggiften ( Ju 2018:04)
2018:79 Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar ( Ju 2018:05)
2018:80 En ny myndighet för psykologiskt försvar ( Ju 2018:06)
2018:81 Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018 ( Ju 2018:07)
2018:87 Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrotts utredningen ( Ju 2017:13)
2018:89 Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter ( Ju 2018:08)
2018:92 Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter ( Ju 2018:09)
2018:114 Tilläggsdirektiv till Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter ( Ju 2018:08)

Kulturdepartementet

2018:4 Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06)
2018:19 Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning (Ku 2018:01)
2018:53 Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)
2018:55 Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra  
  delar (Ku 2018:03)
2018:86 Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik (Ku 2018:05)
2018:88 Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska  
  samtalet (Ku 2018:04)
2018:99 En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (Ku 2018:06)

Miljö- och energidepartementet

2018:6 Översyn av regelverket för nätkoncessioner (M 2018:03)
2018:10 Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget (M 2018:01)
2018:11 Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02)
2018:18 Tilläggsdirektiv till Kärnavfallsrådet (M 1992:A)
2018:25 Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen (M 2018:04)
2018:29 En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning (M 2018:05)
2018:44 Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – En strategi för förstärkt åtgärdsarbete  
  för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser
2018:45 Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas (M 2018:06)
2018:56 Fossilfritt Sverige (M 2016:05)
2018:67 Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)
2018:70 Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser (M 2018:07)
2018:78 Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)
2018:104 Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03)
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Näringsdepartementet

2018:23 Tilläggsdirektiv till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07)
2018:24 Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)
2018:37 Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar  
  kriminaliseras (N 2018:02)
2018:41 Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen (N 2017:06)
2018:54 Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation (N 2018:03)
2018:62 Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)
2018:84 Tilläggsdirektiv till utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till  
  Trafikverket (N 2018:01)
2018:85 Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella  
  revolutionens teknologier (N 2018:04)
2018:94 Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)
2018:107 Tilläggsdirektiv till Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08)
2018:111 En samlad och EU-anpassad djurhälsolagstiftning (N 2018:06)

Socialdepartementet

2018:1 Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)
2018:9 Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll (S 2018:01)
2018:14 Tilläggsdirektiv till Ordning och reda i vården (S 2017:08)
2018:16 Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (S 2018:02)
2018:20 Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med  
  barnkonventionen (S 2018:03)
2018:22 Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material (S 2018:04)
2018:26 En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)
2018:27 Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess (S 2018:06)
2018:31 Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom  
  idrotten (S 2018:07)
2018:35 Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
2018:36 Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll (S 2018:01)
2018:40 Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)
2018:63 Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05)
2018:69 Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
2018:72 Översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)
2018:76 Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)
2018:77 Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och  
  höjd beredskap (S 2018:09)
2018:82 Välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)
2018:83 Delegation för främjande av äldre arbetskraft (S 2018:10)
2018:90 Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
2018:95 Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (S 2018:12)
2018:96 Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning (S 2018:04)
2018:97 Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd (S 2018:13)
2018:106 Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv (S 2018:14)
2018:115 Tilläggsdirektiv till Styrutredningen för funktionshinderspolitiken (S 2017:09)
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Utbildningsdepartementet

2018:15 Konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)
2018:17 Planering och dimensionering av gymnasial utbildning (U 2018:01)
2018:32 Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers  
  kunskaper (U 2018:03)
2018:33 Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå  
  de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07)
2018:38 Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande  
  skolformer (U 2018:04)
2018:42 Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06)
2018:58 Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)
2018:59 Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)
2018:60 Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)
2018:71 Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (U 2018:05)
2018:73 En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet (U 2018:06)
2018:91 Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet (U 2018:07)
2018:101 Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015–2019 (U 2015:10)
2018:102 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)
2018:103 Tilläggsdirektiv till Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i  
  grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04)
2018:105 Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktions anställningar (YA)  
  (U 2014:07)
2018:108 Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen (Strut) (U 2017:05)

Utrikesdepartementet

2018:3 Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)
2018:113 Tilläggsdirektiv till Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska  
  investeringar (UD 2018:01)

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

http://www.regeringen.se
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Statens offentliga utredningar och departementsserien
I tabellerna nedan anges antal publikationer i Statens offentliga utredningar (SOU)  
respektive Departementsserien (Ds) respektive år.

Antal SOU

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen – – – – –

Arbetsmarknadsdepartementet 10 4 2 4 6

Finansdepartementet 14 24 18 17 18

Försvarsdepartementet 6 2 4 1 4

Justitiedepartementet 19 22 23 36 17

Kulturdepartementet 3 6 9 6 4

Landsbygdsdepartementet 3

Miljö- och energidepartementet 7 3 4 8 6

Näringsdepartementet 10 18 12 11 8

Socialdepartementet 13 18 8 18 13

Utbildningsdepartementet 6 10 12 12 14

Utrikesdepartementet 1 2 2 2 2

Regeringskansliet 92 109 94 115 92

Antal Ds

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 1 – – – –

Arbetsmarknadsdepartementet 2 4 5 7 2

Finansdepartementet 4 5 1 10 2

Försvarsdepartementet 1 1 – 2 1

Justitiedepartementet 18 18 17 22 16

Kulturdepartementet 3 4 2 5 2

Landsbygdsdepartementet 2

Miljö- och energidepartementet 2 1 2 4 1

Näringsdepartementet 1 7 3 2 4

Socialdepartementet 12 18 13 15 11

Utbildningsdepartementet – 2 3 – –

Utrikesdepartementet – – 1 1 2

Regeringskansliet 46 60 47 68 41
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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 

Uppdrag: Samverkan 2018. Många utmaningar återstår. [12]
Flexibel rehabilitering. [21]
Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande. [22]
Tid för utveckling. [24]
Vissa fredspliktsfrågor. [40]
Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. [45]

Finansdepartementet 

Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld. [1]
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå. Volym 1. Myndighetsgemensam indelning  
– författningsändringar till följd av ny landstingsbeteckning. Volym 2. [10]
Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? [13]
Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen  
– en utvärdering. [14]
Gräsrotsfinansiering. [20]
Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. [25]
Styra och leda med tillit. Forskning och praktik. [38]
Tryggad tillgång till kontanter. [42]
Statliga servicekontor – mer service på fler platser. [43]
Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om  
överprövningsmål. [44]
Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn. [47]
En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg. [48]
F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor. [49]
Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete. [66]
Expertgruppen för digitala investeringar. Slutrapport. [72]
Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. [74]
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning. [79]
Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet. [91]

Försvarsdepartementet 

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov. [7]
Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]
En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. [31]
Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. [63]
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Justitiedepartementet

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner. [2]
Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott. [6]
En nationell alarmeringstjänst – för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser. [28]
Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning. [30]
Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan. [33]
En effektivare kommunal räddningstjänst. [54]
Tillträde till Rotterdamreglerna. [60]
Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel. [61]
Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande. [62]
Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen. [64]
Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. [65]
Nya regler om faderskap och föräldraskap. [68]
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. [69]
Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning. [75]
Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen. [82]
Slopad straffrabatt för unga myndiga. [85]
Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt. [87]

Kulturdepartementet 

Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige. [18]
Konstnär – oavsett villkor? [23]
Ett oberoende public service för alla – nya möjligheter och ökat ansvar. [50]
Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. [57]

Miljö- och energidepartementet 

Kunskapsläget på kärnavfalls området 2018. Beslut under osäkerhet. [8]
Mindre aktörer i energilandskapet – genomgång av nuläget. [15]
Vägar till hållbara vattentjänster. [34]
Statens gruvliga risker. [59]
Mindre aktörer i energilandskapet – förslag med effekt. [76]
Det går om vi vill. Förslag till en hållbar plastanvändning. [84]

Näringsdepartementet 

Vägen till självkörande fordon – introduktion. Del 1 + 2. [16]
Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar. [35]
En utvecklad översiktsplanering. Del 1: Att underlätta efterföljande planering. Del 2: Kommunal reglering av 
upplåtelseformen. [46]
Resurseffektiv användning av byggmaterial. [51]
Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning. [58]
Ett snabbare bostadsbyggande. [67]
Verkställbarhet av beslut om lov. [86]
Frekvenser i samhällets tjänst. [92]



53Regeringskansliets årsbok 2018

Socialdepartementet 

Framtidens biobanker. [4]
Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. [5]
Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst. [32]
Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för  
våld. [37]
God och nära vård. En primärvårds reform. [39]
Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. [52]
Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m. [53]
Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv. Kartläggning av socioekonomiska skillnader i  
vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning. [55]
En arvsfond i takt med tiden. En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden. [70]
Samspel för hälsa. Finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring. [80]
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen. Del 1 & 2. [88]
Tydligare ansvar och regler för läkemedel. [89]
För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. Förslag för en långsiktigt hållbar  
styrning inom området psykisk hälsa. [90]

Utbildningsdepartementet 

En strategisk agenda för internationalisering. [3]
Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. [9]
Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar. [11]
Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. [17]
Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring. [19]
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. [29]
Rätt att forska. Långsiktig reglering av forskningsdatabaser. [36]
Statliga skolmyndigheter – för elever och barn i en bättre skola. [41]
En andra och en annan chans – ett komvux i tiden. [71]
Studiemedel för effektiva studier. [73]
Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter. [77]
Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige. [78]
YA lär dig jobbet på jobbet. [81]
Att förstå och bli förstådd – Ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk. [83]

Utrikesdepartementet 

Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]
Bättre kommunikation för fler investeringar. [56]
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Ds 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Förlängt anställningsskydd till 69 år. [28]
Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. [40]

Finansdepartementet 

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit. [2]
Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land. Undanröjande av ett  
gränshinder. [26]

Försvarsdepartementet 

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling. [14]

Justitiedepartementet 

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. [1]
Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform. [3]
Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete. [7]
Snabbare lagföring. [9]
Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. [12]
Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang. Förslag till genomförande i svensk rätt. [15]
Hyresgästskydd när en lägenhet förstörs. [18]
Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder. [19]
Tillstånd till offentlig danstillställning. [20]
Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser. [22]
Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn. [23]
Brott mot förtroendevalda. [29]
Tillståndsprövning av vapendelar m.m. [30]
Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen. [34]
Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning. [35]
Genomförande av student- och forskardirektivet. [37]

Kulturdepartementet 

En ny stödordning för säkerhets höjande åtgärder inom det civila samhället. [4]
Långsiktigt stöd till det civila samhället. [13]

Miljö- och energidepartementet 

Anpassad miljöprövning för en grön omställning. [38]

Näringsdepartementet 

Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift. [6]
EU:s framtida jordbrukspolitik. [10]
Översyn av lagstiftningen mot s.k. fordonsmålvakter. [33]
En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning. [41]
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Socialdepartementet 

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. [5]
Översyn av grundskyddet för pensionärer. [8]
Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. [11]
Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. [17]
Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom  
hälso- och sjukvården. [21]
Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer. [25]
Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. [27]
Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning  
för fysioterapi. [31]
Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering. [32]
Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från det statliga tandvårdsstödet. [36]
Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter. [39]

Utrikesdepartementet 

Konsolidering av nationella och internationella riktlinjer för exportkontroll av krigsmateriel. [16]
Genomförande av EU:s geoblockeringsförordning. [24]

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 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 3 3 3 3 3

Arbetsmarknadsdepartementet 9 7 4 8 10

Finansdepartementet 56 43 55 44 66

Försvarsdepartementet * 6 5 5 2 5

Justitiedepartementet 58 39 45 58 57

Kulturdepartementet 3 7 5 5 9

Landsbygdsdepartementet 7

Miljö- och energidepartementet 9 13 15 16 21

Näringsdepartementet 25 20 18 29 25

Socialdepartementet 28 17 19 28 36

Utbildningsdepartementet 17 11 13 12 17

Utrikesdepartementet * 17 14 13 15 15

Regeringskansliet 238 179 195 220 264

* År 2015 och 2016 är UD och Fö båda ansvariga för två propositioner.  
I tabellen har de redovisats under UD.
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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. 2017/18:75  Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2017 
Skr. 2017/18:103  Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017
Skr. 2017/18:118  Verksamheten i Europeiska unionen under 2017

Arbetsmarknadsdepartementet  

Prop. 2017/18:112 Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s  
     dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:152 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen
Prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån
Prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
Prop. 2017/18:272 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
Skr. 2017/18:76  Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och  
     orienterande utbildning
Skr. 2017/18:79  Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens  
     arbetsmarknadsutbildning
Skr. 2017/18:109  Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid  
     matchningen på arbetsmarknaden
Skr. 2018/19:10  Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser
Skr. 2018/19:13  Riksrevisionens rapport om uppföljning av deltagare i förberedande och  
     orienterande utbildning inom etableringsuppdraget 

Finansdepartementet  

Prop. 2017/18:61 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder
Prop. 2017/18:71 Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet
Prop. 2017/18:77 Nya regler om betaltjänster
Prop. 2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter
Prop. 2017/18:95 Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s  
     dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018
Prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition 
Prop. 2017/18:107 Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med  
     anledning av EU:s dataskyddsreform
Prop. 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 
Prop. 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
Prop. 2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
Prop. 2017/18:142 Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s  
     dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:144 Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
Prop. 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka  
     kvaliteten i folkbokföringen
Prop. 2017/18:148 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och  
     ett par andra värdepappersmarknadsfrågor
Prop. 2017/18:149 En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning
Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
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Prop. 2017/18:153 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
Prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
Prop. 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen  
     och skollagsreglerad verksamhet
Prop. 2017/18:162 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
Prop. 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
Prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
Prop. 2017/18:213 Mervärdesskatteregler för vouchrar
Prop. 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution
Prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad
Prop. 2017/18:226 Ny resegarantilag 
Prop. 2017/18:236 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Prop. 2017/18:242 En ny ordning för redovisningstillsyn
Prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn
Prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
Prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd
Prop. 2017/18:263 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
Prop. 2017/18:271 Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna
Prop. 2017/18:291 Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter
Prop. 2017/18:292 Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker
Prop. 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet
Prop. 2017/18:295 Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och  
     tv-sändningar och elektroniska tjänster
Prop. 2017/18:296 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
Prop. 2017/18:299 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
Prop. 2017/18:301 Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats  
     av torkan 2018
Prop. 2018/19:1  Budgetpropositionen för 2019
Prop. 2018/19:2  Höständringsbudget för 2018
Prop. 2018/19:3  Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om  
     produktingripande
Prop. 2018/19:4  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
Prop. 2018/19:7  Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om värdepapperisering och  
     volatilitetsjustering för försäkringsföretag
Prop. 2018/19:9  Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella  
     konton och några andra skattefrågor
Prop. 2018/19:11 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Ryssland och upphävande av förordning
Prop. 2018/19:32 Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
Skr. 2017/18:52  Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017
Skr. 2017/18:85  Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU,  
     Internationella valutafonden och OECD
Skr. 2017/18:98  Redovisning av skatteutgifter 2018
Skr. 2017/18:101  Årsredovisning för staten 2017
Skr. 2017/18:104  Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017
Skr. 2017/18:124  Riksrevisionens rapport om folkbokföringen
Skr. 2017/18:130  Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017
Skr. 2017/18:203 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
Skr. 2017/18:207 Ramverket för finanspolitiken
Skr. 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet
Skr. 2017/18:293 Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandraget som underlag för  
     kommunjämförelser
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Skr. 2017/18:300 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen
Skr. 2018/19:20  Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandragets tillförlitlighet 
Skr. 2018/19:22  Riksrevisionens rapport om Riksgäldskontorets användning av ränteswappar
Skr. 2018/19:24  Riksrevisionens rapport om staten som inköpare av konsulttjänster
Skr. 2018/19:29  Riksrevisionens rapport om nedsatt moms på livsmedel
Skr. 2018/19:30  Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto

Försvarsdepartementet

Prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt
Prop. 2018/19:18 Inrättande av försvarsgrensstaber
Skr. 2017/18:290 Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn
Skr. 2018/19:28  Riksrevisionens rapport om nationellt försvar på regional nivå 
Skr. 2018/19:70  Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Justitiedepartementet  

Prop. 2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra  
     högkostnadskrediter
Prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
Prop. 2017/18:86 Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden 
Prop. 2017/18:88 Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning
Prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag
Prop. 2017/18:92 Förstärkt följerätt
Prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag
Prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
Prop. 2017/18:111 Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:113 Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:115 Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av  
     personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Prop. 2017/18:116 En amnesti för explosiva varor
Prop. 2017/18:117 Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon
Prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
Prop. 2017/18:120 Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen
Prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
Prop. 2017/18:123 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
Prop. 2017/18:126 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot
Prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
Prop. 2017/18:135 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten
Prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
Prop. 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
Prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
Prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
Prop. 2017/18:178 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
Prop. 2017/18:185 En ny lag om ekonomiska föreningar
Prop. 2017/18:200 En ny lag om företagshemligheter
Prop. 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
Prop. 2017/18:225 En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd
Prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag
Prop. 2017/18:232 Brottsdatalag
Prop. 2017/18:234 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
Prop. 2017/18:235 Följdändringar till ny förvaltningslag
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Prop. 2017/18:241 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller  
     annan läsnedsättning
Prop. 2017/18:248 Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:250 En ny strafftidslag
Prop. 2017/18:253 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ
Prop. 2017/18:254 Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:257 En modernisering av lagen om skiljeförfarande
Prop. 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
Prop. 2017/18:268 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
Prop. 2017/18:269 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning
Prop. 2017/18:279 Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna
Prop. 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar
Prop. 2017/18:286 Stärkt skydd för valhemligheten
Prop. 2017/18:288 Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
Prop. 2017/18:302 Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot
Prop. 2018/19:16 En ny kustbevakningslag
Skr. 2017/18:125  Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut
Skr. 2017/18:128  Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare
Skr. 2017/18:134  Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet
Skr. 2017/18:201 Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag
Skr. 2017/18:258 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan  
     Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
Skr. 2017/18:283 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets  
     säkerhet och viktiga funktioner
Skr. 2018/19:17  2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Skr. 2018/19:19  Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

Kulturdepartementet  

Prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö
Prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet
Prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna
Prop. 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik
Prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
Prop. 2017/18:287 Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet
Skr. 2017/18:246 En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället
Skr. 2017/18:264 Kultur i hela landet
Skr. 2017/18:282 Nystart för en stärkt minoritetspolitik

Miljö- och energidepartementet  

Prop. 2017/18:87 Åsnens nationalpark
Prop. 2017/18:93 Myndighetsuppgifter på elområdet
Prop. 2017/18:94 Ny strålskyddslag
Prop. 2017/18:133 En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och  
     energidepartementets verksamhetsområde
Prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning
Prop. 2017/18:192 Bemyndigande i terrängkörningslagen
Prop. 2017/18:211 Invasiva främmande arter
Prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran
Prop. 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning
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Prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning
Prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel
Prop. 2017/18:237 Elmarknadsfrågor
Prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft
Prop. 2017/18:244 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
Prop. 2017/18:251 Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen
Skr. 2017/18:141  Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering
Skr. 2017/18:181  Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
Skr. 2017/18:230 Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling
Skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige
Skr. 2017/18:265 Miljömålen – med sikte på framtiden
Skr. 2018/19:25  Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog

Näringsdepartementet  

Prop. 2017/18:122 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets  
     ansvarsområden
Prop. 2017/18:132 Digitalisering av grundkartor och detaljplaner
Prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag
Prop. 2017/18:165 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
Prop. 2017/18:166 Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
Prop. 2017/18:167 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav
Prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop
Prop. 2017/18:197 Fler bygglovsbefriade åtgärder
Prop. 2017/18:198 Förlängd klampning
Prop. 2017/18:209 Beställaransvar för ordning och reda på vägarna
Prop. 2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan
Prop. 2017/18:222 Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor
Prop. 2017/18:239 En ny kategori av taxitrafik
Prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
Prop. 2017/18:266 En ny regional planering
Prop. 2017:18:208 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra  
     statliga myndigheter
Skr. 2017/18:140  2018 års redogörelse för företag med statligt ägande
Skr. 2017/18:170  Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget
Skr. 2017/18:172  Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag
Skr. 2017/18:189  Riksrevisionens rapport om väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige
Skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
Skr. 2017/18:278 Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018–2029
Skr. 2017/18:297 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken
Skr. 2018/19:23  Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation
Skr. 2018/19:31  Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen

Socialdepartementet  

Prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans
Prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
Prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
Prop. 2017/18:91 Vissa ändringar i läkemedelslagen
Prop. 2017/18:96 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
Prop. 2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
Prop. 2017/18:138 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
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Prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
Prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter
Prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
Prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda  
     ungdomshem och LVM-hem 
Prop. 2017/18:171 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till  
     EU:s dataskyddsförordning
Prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
Prop. 2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet
Prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
Prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
Prop. 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
Prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
Prop. 2017/18:221 Klassificeringar av nya psykoaktiva substanser
Prop. 2017/18:223 Nationell läkemedelslista
Prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar
Prop. 2017/18:233 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik
Prop. 2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
Prop. 2017/18:273 Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
Prop. 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare
Prop. 2017/18:275 Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz
Prop. 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå
Skr. 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare
Skr. 2017/18:277 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under  
     budgetåret 2017
Skr. 2017/18:280 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan
Skr. 2017/18:289 Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag
Skr. 2018/19:8   Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning
Skr. 2018/19:14  Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa
Skr. 2018/19:27  Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Utbildningsdepartementet  

Prop. 2017/18:182 Samling för skolan
Prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla
Prop. 2017/18:184 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt  
     ämne i alla nationella program
Prop. 2017/18:193 Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om  
     kliniska läkemedelsprövningar
Prop. 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola  
     och fritidshem ska stärkas
Prop. 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser
Prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande
Prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet
Prop. 2017/18:281 Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen
Prop. 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål
Skr. 2017/18:84  Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet
Skr. 2017/18:97  Återkallelse av proposition Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti
Skr. 2017/18:191  Riksrevisionens rapport om myndighetskapital vid universitet och högskolor
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Skr. 2017/18:217  Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan
Skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
Skr. 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön
Skr. 2018/19:21  Riksrevisionens rapport om lärosätenas lokalförsörjning

Utrikesdepartementet  

Prop. 2017/18:143 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess  
     medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
Prop. 2017/18:160 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess  
     medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
Prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess  
     medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Prop. 2018/19:5  Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute  
     Support Mission i Afghanistan
Prop. 2018/19:6  Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Prop. 2018/19:26 Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning 
Skr. 2017/18:90  Nordiskt samarbete 2017
Skr. 2017/18:114  Strategisk exportkontroll 2017 – krigsmateriel och produkter med dubbla  
     användningsområden
Skr. 2017/18:136  Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)  
     under andra halvåret 2016 och helåret 2017
Skr. 2017/18:139  Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret  
     2016 och helåret 2017
Skr. 2017/18:146  Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Skr. 2017/18:188  Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom  
     multilaterala organisationer
Skr. 2017/18:219  Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan
Skr. 2018/19:15  Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom  
     migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

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

http://www.regeringen.se
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Lagar och förordningar
En proposition med lagförslag resulterar efter behandling i riksdagen  
i ett riksdagsbeslut. Om riksdagen antar lagen, utfärdar och kungör 
regeringen därefter den nya lagen.

Förordningar är rättsregler som regeringen enligt grundlagen får besluta om.  
I förordningar regleras till exempel myndigheternas verksamhet.  
Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS),  
se www.svenskforfattningssamling.se. 

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

Antal utfärdade lagar och förordningar per departement

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 7 2 2 3 6

Arbetsmarknadsdepartementet 56 51 57 81 71

Finansdepartementet 271 217 323 311 457

Försvarsdepartementet 43 21 15 16 43

Justitiedepartementet 508 277 360 266 521

Kulturdepartementet 36 46 23 51 71

Landsbygdsdepartementet 67

Miljö- och energidepartementet 74 99 133 139 225

Näringsdepartementet 230 134 210 173 316

Socialdepartementet 174 130 117 186 233

Utbildningsdepartementet 93 83 108 108 144

Utrikesdepartementet 24 9 21 9 26

Regeringskansliet 1 583 1 069 1 369 1 343 2 113

Exklusive författningar som utfärdats av annan myndighet.

https://www.svenskforfattningssamling.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 samhällsekonomins 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  
Finansdepartementet för de fyra kommande åren. I slutet av februari 
inkommer myndigheterna med sina årsredovisningar för föregående 
år respektive budgetunderlag för de kommande tre åren. Detta  
material analyseras av departementen.

I mars hålls överläggningar om inriktningen för statens budget. 
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och statens budget för de 
kommande åren slås fast i den ekonomiska vårpropositionen som 
lämnas till riksdagen i april. Samtidigt lämnar regeringen en årsredo-
visning för staten för föregående år och en vårändringsbudget 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. Detaljerade förslag om nya reformer redovisas  
i höstens budgetproposition. Under våren genomförs möten med 
myndigheterna (myndighetsdialoger) där den politiska ledningen och 
myndighetens ledning går igenom myndighetens verksamhet från ett 
både bakåtblickande och framåtblickande perspektiv. Departementen 
arbetar även med de resultatredovisningar som ska lämnas till riks- 
dagen per utgiftsområde i budgetpropositionen. Under våren och 
sommaren arbetar departementen med att bereda hur mycket medel 
som ska fördelas på enskilda anslag.

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

Budgetpropositionen innehåller förslag till utgiftstak för statens 
utgifter. Utgiftstaket för ett budgetår beslutas tre år i förväg varför  
förslaget avser det tredje tillkommande 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 inkomst- 
beräkningar för det andra och tredje tillkommande budgetåret.  
Dessutom redovisas resultatet av föregående års verksamhet inom 
respektive utgiftsområde som underlag för budgetförslaget.

Medan riksdagen behandlar budgetpropositionen inleder departe-
menten arbetet med att ta fram regleringsbrev för sina respektive  
myndigheter. Regleringsbreven innehåller de finansiella befogenheter 
myndigheterna behöver för sin verksamhet samt de mål, återrapporte-
ringskrav 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 årsskiftet.
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Statsbudgeten i sammandrag i miljarder kronor
I budgetprocessen hanterades drygt 992 miljarder kronor år 2018.  
I tabellerna nedan redovisas utfallet av statsbudgetens utgifter respektive 
inkomster under de senaste åren i löpande priser. Utgifterna anges i 2018 
års struktur.

Siffrorna för 2018 är delvis prognos. Tidigare års prognossiffror  
är korrigerade.

2014 2015 2016 2017 2018

Inkomster 790,2 859,5 1 002,7 1 001,4 1072,1

Utgifter m. m. 862,4 892,2 917,4 939,6 992,1

Statsbudgetens saldo -72,2 -32,7 85,3 61,8 80,0

Inkomster i miljarder kronor

2014 2015 2016 2017 2018

Direkta skatter på arbete 530,3 558,3 607,1 635,3 657,9

Indirekta skatter på arbete 463,4 491,5 530,3 558,8 585,3

Skatt på kapital 200,2 245,0 246,0 263,1 268,5

Skatt på konsumtion och insatsvaror 469,5 501,6 532,9 554,7 576,6

Skatt på import 5,8 6,3 6,1 6,3 6,5

Restförda och övriga skatter 7,1 6,8 16,4 12,2 16,2

Avgående poster, skatter till EU -5,8 -6,3 -6,1 -6,3 -6,5

Avgående poster, skatter till andra sektorer -831,9 -875,8 -919,6 -962,0 -1 003,2

Periodiseringar -23,5 -33,4 30,9 -12,0 18,7

Inkomster av statens verksamhet 41,7 39,0 31,3 27,4 32,8

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

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

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

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

Avräkningar m.m. i anslutning till  
skattesystemet -81,6 -85,8 -95,4 -98,8 -107,7

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

Totala inkomster 790,2 859,5 1 002,7 1 001,4 1 072,1
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Utgifter i miljarder kronor

Utgiftsområde 2014 2015 2016 2017 2018

1     Rikets styrelse 12,9 12,3 12,7 13,3 14,3

2     Samhällsekonomi och finansförvaltning 14,1 14,4 15,0 15,3 16,0

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

4     Rättsväsendet 40,2 40,4 42,3 44,1 45,9

5     Internationell samverkan 1,7 1,9 2,1 2,0 1,9

6     Försvar och samhällets krisberedskap 48,0 48,3 49,4 50,4 53,5

7     Internationellt bistånd 31,0 32,2 32,0 36,7 42,8

8     Migration 12,6 18,7 41,3 40,0 19,6

9     Hälsovård, sjukvård och social omsorg 61,6 65,0 63,4 67,4 78,4

10    Ekonomisk trygghet vid sjukdom  
och funktionsnedsättning 99,0 102,6 105,6 101,9 99,7

11   Ekonomisk trygghet vid ålderdom 39,3 38,1 35,9 34,7 34,8

12   Ekonomisk trygghet för familjer och barn 80,8 82,9 86,1 88,7 95,2

13   Jämställdhet och nyanlända 
        invandrares etablering 12,2 15,4 19,2 23,9 22,2

14   Arbetsmarknad och arbetsliv 66,9 65,0 72,5 71,6 73,9

15   Studiestöd 20,0 19,2 19,5 19,7 21,1

16   Utbildning och universitetsforskning 59,3 62,8 66,0 71,1 76,0

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

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

19   Regional tillväxt 2,9 2,2 2,6 2,8 3,6

20   Allmän miljö- och naturvård 5,1 5,9 7,3 7,8 10,4

21   Energi 2,9 2,3 2,7 3,0 3,5

22   Kommunikationer 46,0 47,2 50,1 53,3 56,6

23   Areella näringar, landsbygd och livsmedel 16,2 13,4 15,9 17,2 19,6

24   Näringsliv 5,4 5,5 5,9 6,4 7,5

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

26   Statsskuldsräntor m. m. 3,3 21,9 1,7 10,6 13,6

27   Avgiften till Europeiska unionen 41,6 44,2 30,3 24,2 35,0

Summa utgiftsområden 840,9 889,3 900,8 940,7 988,5

Kassamässig korrigering -0,5 -7,3 1,8 1,8 1,6

Riksgäldskontorets nettoutlåning m. m. 22,0 10,1 14,8 -2,9 2,0

Totala utgifter 862,4 892,2 917,4 939,6 992,1
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Myndighetsstyrning
De statliga myndigheter som lyder under regeringen är regeringens främsta 
verktyg för förverkligandet av den politik som riksdagen och regeringen har 
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 och ska se till att den bedrivs effektivt och 
enligt gällande rätt och förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i EU. 
I förordningen anges en myndighetslednings ansvar- och beslutsförhet 
samt särskilda bestämmelser för de olika ledningsformerna.

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.

Antal myndigheter under regeringen
Tabellen nedan visar antalet myndigheter som den 31 december respektive 
år lydde under regeringen och styrdes av en instruktion. Utlandsmyndig- 
heter och kommittéer ingår inte i uppgifterna.
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Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 2 2 2 2 2

Arbetsmarknadsdepartementet 8 7 7 7 8

Finansdepartementet 13 45 45 44 45

Försvarsdepartementet 11 8 7 7 7

Justitiedepartementet* 123 19 19 19 19

Kulturdepartementet 23 28 26 26 24

Landsbygdsdepartementet 6

Miljö- och energidepartementet 7 13 12 12 12

Näringsdepartementet 23 26 23 22 22

Socialdepartementet 50 18 17 16 17

Utbildningsdepartementet 55 47 53 53 53

Utrikesdepartementet 8 8 8 8 8

Regeringskansliet 329 221 219 216 217

*   Minskningen av antalet myndigheter under Justitiedepartementet 2015 förklaras av  
att de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, Rättshjälpsmyndigheten och 
Hyres- och arrendenämnderna från och med 2015 redovisas under Domstolsverket. 
Antalet har också minskat på grund av en ny polisorganisation från den 1 januari 2015.

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 

2014 2015 2016 2017 2018

Regleringsbrev

till anslag 109 115 102 103 100

till myndighet 227 228 224 221 222

Ändringsbeslut

till anslag 94 107 105 84 106

till myndighet 217 243 236 205 251

Totalt 647 693 667 613 679
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Antal regleringsbrev och ändringsbeslut per departement 

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 4 6 5 7 6

Arbetsmarknadsdepartementet 40 34 34 26 40

Finansdepartementet 34 57 74 78 101

Försvarsdepartementet 33 22 19 17 14

Justitiedepartementet 47 49 47 43 50

Kulturdepartementet 38 54 69 73 73

Landsbygdsdepartementet 31

Miljö- och energidepartementet 27 39 35 30 39

Näringsdepartementet 60 94 102 93 99

Socialdepartementet 130 126 78 88 104

Utbildningsdepartementet 141 147 152 110 108

Utrikesdepartementet 62 65 52 48 45

Regeringskansliet 647 693 667 613 679

De senaste årens regleringsbrev och ändringsbeslut publiceras i Statsliggaren  
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 2018 utnämnts 
till chefer för myndigheter som lyder direkt under regeringen. Under 2018 
nyutnämndes 37 myndighetschefer.

Dep. Namn Titel Myndighet

A Nader Ahmadi GD Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Fi Marcus Isgren Ordförande Allmänna reklamationsnämnden

Fi Gunilla Paulsson Direktör Fastighetsmäklarinspektionen

Fi Maria Bredberg Pettersson GD Fortifikationsverket

Fi Björn O. Nilsson Landshövding Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fi Berit Högman Landshövding Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Fi Carl Fredrik Graf Landshövding Länsstyrelsen i Östergötlands län

Fi Anna Eriksson GD Myndigheten för digital förvaltning

Fi Ingrid Eiken Holmgren GD Statens fastighetsverk

Fi Maria Humla GD Statens tjänstepensionsverk

www.esv.se
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Fi Annelie Roswall Ljunggren GD Statskontoret

Ju Lena Lindgren Schelin GD Datainspektionen

Ju Mari Heidenborg Justitiekansler Justitiekanslern

Ju Therese Mattsson GD Kustbevakningen

Ju Dan Eliasson GD Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ju Anders Thornberg Rikspolischef Polismyndigheten

Ju Lars Werkström GD Rättsmedicinalverket

Ju Klas Friberg Säkerhetspolischef Säkerhetspolisen

Ju Charlotte Svensson Generaltulldirektör Tullverket

Ju Petra Lundh Riksåklagare Åklagarmyndigheten

Ku Susanna Pettersson Överintendent Nationalmuseum

Ku Anette Novak Direktör Statens medieråd

M Robert Andrén GD Statens energimyndighet

N Christina Nordin GD Statens jordbruksverk

N Darja Isaksson GD Verket för innovationssystem (VINNOVA)

S Elisabeth Dahlin Barnombudsman Barnombudsmannen

S Jean-Luc af Geijerstam GD Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

S Daniel Barr GD Pensionsmyndigheten

U Mats Viberg Rektor Blekinge Tekniska högskola

U Johan Modin* Direktör Etikprövningsnämnden

U Per Nilsson Rektor Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

U Mats Tinnsten* Rektor Högskolan Borås

U Martin Norsell Rektor Högskolan Dalarna

U Anna Rathsman GD Rymdstyrelsen

U Camilo von Greiff Direktör Skolforskningsinstitutet

U Karin Röding GD Universitets- och högskolerådet

UD Ulf Hammarström GD Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

*  Tillträde under 2019. 
Vikarierande myndighetschefer som utnämnts samt omförordnanden av myndighetschefer  
under 2018 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, uppdrag till myndigheter, anslags- och 
bidragsärenden samt i viss mån även dispensärenden och andra  
partsärenden och överklaganden.

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

Totalt antal beslutade regeringsärenden 

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 56 42 40 56 44

Arbetsmarknadsdepartementet 251 176 137 147 145

Finansdepartementet 428 601 654 600 688

Försvarsdepartementet 402 360 395 345 346

Justitiedepartementet 1 130 987 989 892 888

Kulturdepartementet 239 297 310 343 296

Landsbygdsdepartementet 183

Miljö- och energidepartementet 304 455 487 447 442

Näringsdepartementet 524 643 716 735 738

Socialdepartementet 795 508 485 510 537

Utbildningsdepartementet 496 479 544 464 691

Utrikesdepartementet 475 459 492 416 447

Regeringskansliet 5 283 5 007 5 249 4 955 5 262

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

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 8 589 6 589 3 046 1 723 1 721

Arbetsmarknadsdepartementet 4 521 3 352 2 513 2 467 1 994

Finansdepartementet 4 616 5 749 4 669 4 786 3 821

Försvarsdepartementet 2 142 1 700 1 686 1 759 1 451

Justitiedepartementet 10 151 11 393 9 315 10 002 5 222

Kulturdepartementet 2 159 3 089 2 891 2 716 2 284

Landsbygdsdepartementet 3 141

Miljö- och energidepartementet 3 036 2 654 3 056 3 326 2 973

Näringsdepartementet 5 458 9 162 7 823 7 512 5 714

Socialdepartementet 9 139 8 399 7 985 7 516 6 058

Utbildningsdepartementet 7 665 6 116 5 747 5 193 4 798

Utrikesdepartementet 27 474 23 921 22 510 21 097 20 973

Förvaltningsavdelningen 1 699 1 759 1 624 1 610 1 484

Regeringskansliet 89 790 83 883 72 865 69 707 58 493

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.

2014 2015 2016 2017 2018

Regeringskansliet 13 161 11 167 12 399 14 970 14 950

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

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 6 – – 1 1

Arbetsmarknadsdepartementet 26 45 1 3 1

Finansdepartementet – 2 2 – 2

Försvarsdepartementet – – – 1 –

Justitiedepartementet 20 14 7 7 14

Kulturdepartementet 42 43 34 41 32

Landsbygdsdepartementet 18

Miljö- och energidepartementet 63 87 61 112 108

Näringsdepartementet 13 13 26 20 28

Socialdepartementet 67 62 52 42 83

Utbildningsdepartementet 27 29 10 8 10

Utrikesdepartementet 2 022 1 328 1 348 1 468 1 579

Förvaltningsavdelningen 2 – 1 – –

Regeringskansliet 2 306 1 623 1 542 1 703 1 858

Dispenser och överklaganden

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen – – 1 – –

Arbetsmarknadsdepartementet 9 – 1 – –

Finansdepartementet 3 11 23 15 4

Försvarsdepartementet 1 – – 1 –

Justitiedepartementet 91 36 20 34 32

Kulturdepartementet 1 – 1 1 –

Landsbygdsdepartementet 13

Miljö- och energidepartementet 92 205 158 100 92

Näringsdepartementet 89 142 90 115 94

Socialdepartementet 36 2 – 1 –

Utbildningsdepartementet 4 4 7 2 4

Utrikesdepartementet 1 – – – –

Förvaltningsavdelningen 1 – 2 – –

Regeringskansliet 341 400 303 269 226
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4. EU-arbete och  
internationellt arbete 
Utlandsmyndigheterna – Sveriges ambassader och generalkonsulat – är 
regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. Utlands- 
myndigheterna stärker 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 bilaterala möten med andra EU-medlemsländer, genomför stödinsatser för 
EU:s kandidatländer, 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
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Representation 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

Konsulat

Hongkong Jerusalem Mumbai S:t Petersburg

Istanbul Mariehamn New York Shanghai

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

2014 2015 2016 2017 2018

Ansökning om viseringar 191 013 198 088 227 013 249 349 253 297

Utfärdade och beslutade  
pass och nationella id-kort 26 521 26 656 27 834 29 458 30 536

Ansökning om uppehållstillstånd 69 366 73 205 83 689 70 996 70 770
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Utlandsstationerade
Utlandsmyndigheterna bemannas av Regeringskansliet samt av cirka  
1 400 lokalanställda. Tabellen nedan visar antalet utlandsstationerade 
tjänstemän från Regeringskansliet per departement under respektive år.

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen – – – – –

Arbetsmarknadsdepartementet 1 1 1 1 1

Finansdepartementet 8 8 8 7 7

Försvarsdepartementet 13 12 12 13 13

Justitiedepartementet 6 7 8 9 8

Kulturdepartementet 7 7 7 7 8

Landsbygdsdepartementet 4

Miljö- och energidepartementet 3 4 4 4 4

Näringsdepartementet 5 8 9 16 14

Socialdepartementet 3 3 3 3 3

Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3

Utrikesdepartementet 538 526 534 540 544

Förvaltningsavdelningen – – – – –

Regeringskansliet 590 579 588 604 605

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



79Regeringskansliets årsbok 2018

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 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 859 1 465 1 648 1 304 1 059

Arbetsmarknadsdepartementet 1 028 761 1 010 812 766

Finansdepartementet 2 979 2 911 2 811 2 936 3 049

Försvarsdepartementet 1 314 1 154 1 316 1 420 1 434

Justitiedepartementet 2 555 2 267 2 271 2 459 2 383

Kulturdepartementet 480 651 747 628 625

Landsbygdsdepartementet 1 639

Miljö- och energidepartementet 2 200 2 351 2 421 2 168 2 118

Näringsdepartementet 2 934 4 002 3 075 3 484 3 010

Socialdepartementet 1 739 1 877 1 841 1 727 1 227

Utbildningsdepartementet 1 576 1 242 1 190 1 246 931

Utrikesdepartementet 17 845 17 747 16 148 17 389 17 022

Förvaltningsavdelningen 927 1 142 990 561 767

Regeringskansliet 38 075 37 570 35 468 36 134 34 391

* Uppgifterna för 2017 har justerats eftersom resestatistik inkommit efter publiceringen
av årsboken 2017.
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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 Europeiska kommissionens kommittéer och expertgrupper

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen – – – 1 –

Arbetsmarknadsdepartementet 100 66 64 75 98

Finansdepartementet 298 332 316 340 335

Försvarsdepartementet 17 22 9 18 14

Justitiedepartementet 121 148 141 143 122

Kulturdepartementet 20 29 19 35 24

Landsbygdsdepartementet 97

Miljö- och energidepartementet 87 138 146 136 73

Näringsdepartementet 312 325 254 197 207

Socialdepartementet 156 144 129 118 138

Utbildningsdepartementet 186 158 143 131 132

Utrikesdepartementet 256 236 233 286 305

Regeringskansliet 1 650 1 598 1 454 1 480 1 448

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 EU:s rådsarbetsgrupper

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen – 23 101 104 128

Arbetsmarknadsdepartementet 24 26 40 57 74

Finansdepartementet 444 297 386 449 524

Försvarsdepartementet 40 41 25 20 64

Justitiedepartementet 456 361 789 370 451

Kulturdepartementet 65 30 53 43 39

Landsbygdsdepartementet 359

Miljö- och energidepartementet 224 177 216 188 151

Näringsdepartementet 208 391 348 369 419

Socialdepartementet 72 84 51 139 89

Utbildningsdepartementet 82 89 84 82 81

Utrikesdepartementet 535 478 485 544 514

Förvaltningsavdelningen – 1 1 –

Regeringskansliet 2 509 1 998 2 579 2 365 2 534

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.
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Arbetsdagar i internationella organisationer utanför EU

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen – – 4 43 50

Arbetsmarknadsdepartementet 144 43 120 220 118

Finansdepartementet 387 523 526 420 461

Försvarsdepartementet 96 60 83 15 34

Justitiedepartementet 311 300 278 214 199

Kulturdepartementet 65 101 138 124 107

Landsbygdsdepartementet 280

Miljö- och energidepartementet 405 687 679 537 626

Näringsdepartementet 410 695 503 344 435

Socialdepartementet 198 191 261 163 329

Utbildningsdepartementet 220 179 143 207 143

Utrikesdepartementet 1 187 933 1 700 1 960 1 868

Förvaltningsavdelningen 7 5 10 15 9

Regeringskansliet 3 710 3 717 4 445 4 262 4 379

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  
Europeiska 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 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 4 7 4 10 10

Arbetsmarknadsdepartementet 6 1 3 4 5

Finansdepartementet 11 18 31 22 39

Försvarsdepartementet 1 – 1 2 1

Justitiedepartementet 17 14 46 20 28

Kulturdepartementet 1 1 4 2 4

Landsbygdsdepartementet 9

Miljö- och energidepartementet 10 9 13 7 10

Näringsdepartementet 15 6 24 22 23

Socialdepartementet 2 – 3 1 3

Utbildningsdepartementet 3 – 6 5 8

Utrikesdepartementet 8 9 14 15 17

Regeringskansliet 87 65 149 110 148

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 www.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 mål-
grupper som normalt inte besöker www.regeringen.se eller för att föra 
en dialog direkt med målgrupperna.

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

http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se/press/regeringen-och-regeringskansliet-i-sociala-medier/
http://www.regeringen.se/press/regeringen-och-regeringskansliet-i-sociala-medier/
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Interpellationssvar till riksdagen
I tabellen redovisas antalet interpellationssvar, det vill säga ett muntligt svar 
från ett statsråd på en skriftlig fråga från en riksdagsledamot. Uppgifterna i 
tabellen tar inte hänsyn till så kallade § 5-förordnanden *, utan interpella-
tionssvaren räknas vid det departement där svarande statsråd var placerad 
vid tidpunkten för svaret.

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen – 2 1 – –

Arbetsmarknadsdepartementet 44 68 56 48 8

Finansdepartementet 96 195 85 60 36

Försvarsdepartementet 22 23 31 27 6

Justitiedepartementet 34 91 77 81 55

Kulturdepartementet 15 29 17 18 21

Landsbygdsdepartementet 27

Miljö- och energidepartementet 31 39 70 51 17

Näringsdepartementet 81 154 146 120 88

Socialdepartementet 77 81 64 67 39

Utbildningsdepartementet 58 59 24 32 16

Utrikesdepartementet 29 63 65 44 24

Regeringskansliet 514 804 636 548 310

*  § 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.

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 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 4 5 – 2 2

Arbetsmarknadsdepartementet 34 61 84 75 68

Finansdepartementet 123 144 132 199 101

Försvarsdepartementet 38 34 58 49 28

Justitiedepartementet 81 150 324 363 289

Kulturdepartementet 20 37 35 37 23

Landsbygdsdepartementet 35

Miljö- och energidepartementet 28 80 107 117 57

Näringsdepartementet 99 197 346 377 260

Socialdepartementet 86 137 215 286 137

Utbildningsdepartementet 61 99 85 93 63

Utrikesdepartementet 87 147 177 231 122

Regeringskansliet 696 1 091 1 563 1 829 1 150

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

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

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 1 595 1 878 841 268 375

Arbetsmarknadsdepartementet 2 303 1 828 864 921 758

Finansdepartementet 1 567 1 738 1 089 857 944

Försvarsdepartementet 474 423 201 234 188

Justitiedepartementet 2 963 3 515 3 008 2 741 1 381

Kulturdepartementet 824 796 641 653 686

Landsbygdsdepartementet 526

Miljö- och energidepartementet 1 029 1 779 612 828 759

Näringsdepartementet 1 884 1 398 949 840 804

Socialdepartementet 3 907 2 462 2 249 1 870 2 669

Utbildningsdepartementet 5 337 2 626 2 392 2 245 2 108

Utrikesdepartementet 2 794 3 565 1 616 1 075 899

Förvaltningsavdelningen – – – – –

Regeringskansliet 25 203 22 008 14 462 12 532 11 571
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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 2014 2015 2016 2017 * 2018

Statsrådsberedningen 215 463 361 765 727

Arbetsmarknadsdepartementet 428 310 425 402 287

Finansdepartementet 611 727 708 758 840

Försvarsdepartementet 536 318 348 581 385

Justitiedepartementet 1 074 612 757 774 541

Kulturdepartementet 280 713 482 632 297

Landsbygdsdepartementet 564

Miljö- och energidepartementet 503 453 573 562 708

Näringsdepartementet 1 062 1 838 1 200 1 332 1 160

Socialdepartementet 1 244 720 749 1 009 647

Utbildningsdepartementet 630 556 467 707 521

Utrikesdepartementet 1 002 1 051 722 1 017 1 004

Förvaltningsavdelningen 424 460 351 488 501

Regeringskansliet 8 573 8 221 7 143 9 027 7 618

* Uppgifterna för 2017 har justerats eftersom resestatistik inkommit efter publiceringen 
av årsboken 2017.
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6. Särskilda projekt och program
Med särskilda projekt och program menas verksamhet av förvaltnings-
karaktär som bedrivs i Regeringskansliet. De bekostas med medel från 
Regeringskansliets förvaltningsanslag eller från något annat anslag till 
regeringens eller Regeringskansliets 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 
förutsättningar föreligger. Det kan till exempel vara att verksamheten 
inte faller naturligt inom någon annan myndighets ansvarsområde. 
Det kan också vara så att verksamheten griper över flera samhälls-
sektorer och kräver återkommande ställningstaganden från regeringen 
eller ett enskilt statsråd och som av de skälen kan vara svåra att göra i 
ett uppdrag till myndigheten. 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 2018.



90Regeringskansliets årsbok 2018

Projekt/program Start Slut Beskrivning

A Delegationen för unga 
och nyanlända till arbete 
(Dua)

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

A Nordiska ministerrådet 
för arbetsliv – Sveriges 
ordförandeskap 2018

2018 2018 Framtidens arbetsmarknad och utrikes födda kvinnors 
etablering på arbetsmarknaden var två områden i fokus. 
Andra prioriterade arbetslivsfrågor var ordning och reda 
på arbetsmarknaden, en bra arbetsmiljö och sund 
konkurrens mellan företag. 

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.

Fi 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 jäm-
ställdhet och egenmakt för kvinnor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Fi Fri och rättvis handel – 
färdplan

2018 Färdplanen består av tio utgångspunkter som beskriver 
regeringens arbete för fri och rättvis handel. Det handlar 
bland annat om åtgärder inom handelspolitik, utveck-
lingssamarbete, jämställdhet och arbetsvillkor.

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. 

Ju Regeringens strategiska 
arbete för immateriella 
tillgångar

2017 Inom ramen för det strategiska arbetet klargör regering-
en hur man vill arbeta för att skapa goda förutsättningar 
för svenskt skapande där immateriella tillgångar skyddas, 
respekteras och tillvaratas.

M Fossilfritt Sverige 2016 2020 Initiativet samlar aktörer som vill bidra till att lösa 
klimatfrågan. Utgångspunkten är regeringens målsätt-
ning att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria 
välfärdsländer.

M Forum för smarta elnät 2016 2019 Forumets huvuduppgifter är att bidra till att samordna, 
främja och följa upp utvecklingen mot smarta elnät i 
Sverige, samt att främja svenska företags export av 
produkter och tjänster på området.
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Projekt/program Start Slut Beskrivning

N Regeringens strategiska  
samverkansprogram

2016 De fem samverkansprogrammen har målsättningen att 
kraftsamla kring innovationsinsatser och stärka Sveriges 
globala innovations- och konkurrenskraft.

N Smart Industri 2016 Strategin syftar till att stärka industrins konkurrenskraft 
och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

N Digitaliseringsstrategin 2017 Strategin anger inriktningen för regeringens digitalise-
ringspolitik och ska bidra till konkurrenskraft, full syssel-
sättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling. Målet är att Sverige ska vara bäst i 
världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

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 sjukfrån-
varo. 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 Regeringens arbete  
mot hedersrelaterat våld 
och förtryck

2016 2020 En flerårig satsning mot hedersrelaterat våld  
och förtryck pågår. I arbetet ingår bland annat kompe-
tenshöjande insatser, stärkt skydd mot tvångsäktenskap 
liksom mot könsstympning.

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, SKL, Svenskt 
näringsliv och TCO.

U Nationell samordnare för 
unga som varken arbetar 
eller studerar

2015 2018 Den nationella samordnaren arbetade för att förbättra 
nationell, regional och lokal samverkan kring unga som 
varken arbetar eller studerar och för att utveckla former 
för samordnat stöd. Samordnarens arbete avslutades i 
februari 2018.

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 utveck-
lingsarbete inom valideringsområdet.
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7. Internt stöd och  
utvecklingsarbete
Tjänstgörande per departement 
Tabellen nedan visar antal tjänstgörande per departement. Kolumnen  
till höger visar andelen kvinnor respektive män i genomsnitt vid varje  
departement 2018. I samband med regeringsombildningar och andra 
omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen, varför 
jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

Departement 2014 2015 2016 2017 2018
Andel  

kvinnor/
män

Statsrådsberedningen 181 170 178 187 189 58/42

Arbetsmarknadsdepartementet 162 127 141 158 155 71/29

Finansdepartementet 501 501 513 551 541 58/42

Försvarsdepartementet 170 137 141 151 151 49/51

Justitiedepartementet 406 393 423 435 413 64/36

Kulturdepartementet 94 141 138 149 130 71/29

Landsbygdsdepartementet 149

Miljö- och energidepartementet 172 211 210 202 213 62/38

Näringsdepartementet 343 494 479 502 483 62/38

Socialdepartementet 334 263 270 295 281 69/31

Utbildningsdepartementet 237 225 238 245 237 67/33

Utrikesdepartementet 1 291 1 263 1 265 1 307 1 342 60/40

Förvaltningsavdelningen 597 609 594 585 592 54/46

Regeringskansliet 4 637 4 534 4 590 4 767 4 727 61/39

Andel kvinnor/män 60/40 60/40 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.



93Regeringskansliets årsbok 2018

Tjänstgörande per personalgrupp 
Tabellen nedan visar medelantal tjänstgörande per personalgrupp för  
respektive år.

2014 2015 2016 2017 2018

Chefer 482 490 498 513 510

Handläggare 2 681 2 678 2 727 2 824 2 830

Specialister 637 555 567 617 574

Politiskt anställda 188 181 189 204 203

Baspersonal 649 629 609 610 610

Regeringskansliet 4 637 4 534 4 590 4 767 4 727

Räknat som årsarbetskrafter 4 515 4 414 4 460 4 630 4 599

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 
Diagrammen nedan visar medelålder respektive den genomsnittliga  
anställningstiden per personalgrupp bland tjänstgörande under 2018.
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Personalomsättning 
Som framgår av uppgifterna om genomsnittlig anställningstid per  
personalgrupp har många av de tillsvidareanställda arbetat länge inom 
Regeringskansliet. 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 
departementsanställda (exklusive kommittéanställda) var 13 procent under 
2018, och den interna rörligheten, mellan departementen, var 4 procent. 
Utöver detta byter tjänstemännen arbete inom respektive departement.
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Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron inom Regeringskansliet var 2,6 procent 2018. För kvinnor  
var sjukfrånvaron 3,1 procent och för männen 1,7 procent 2018. Vid produk-
tionen av Regeringskansliets årsbok för 2018 var denna statistik för den 
statliga sektorn som helhet 2018 inte fastställd men för 2017 var den som 
jämförelse 4,0 procent.

Kvinnor Män Totalt

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Av diagrammet nedan framgår att den långa sjukfrånvaron inom  
Regeringskansliet, liksom i övriga samhället, ökar med åldern. 

Totalt 4 procent av de tjänstgörande i Regeringskansliet är 29 år eller yngre, 
60 procent är mellan 30 och 49 år och 36 procent är 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 2018
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Föräldraledighet och vård av barn 
Av den totala arbetstiden för kvinnor inom Regeringskansliet 2018 utgjordes 
3,8 procent av föräldrapenning och 0,5 procent av tillfällig föräldrapenning. 
Motsvarande siffror för män var 2,6 respektive 0,5 procent.

Föräldrapenning

2014 2015 2016 2017 2018

Alla anställningar 3,6% 3,5% 3,4% 3,4% 3,3%

Kvinnor 4,0% 3,9% 3,9% 3,9% 3,8%

Män 2,9% 2,8% 2,6% 2,7% 2,6%

Tillfällig föräldrapenning

2014 2015 2016 2017 2018

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

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

Män 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%

Jämställda löner 
Varje år genomförs en lönekartläggning i samarbete med parterna för  
att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män i Regeringskansliet. I de senaste 
kartläggningarna för 2017 och 2018 har löneskillnader som beror på köns- 
tillhörighet inte kunnat påvisats.

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 berednings-
processerna från 2017 ska säkerställa att hänsyn tas till klimat- och miljö- 
påverkan 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 beslutets 
klimat- och miljöpåverkan. Arbetet med att integrera klimat- och miljöpåverkan 
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 delaktighet 
och öppenhet. Regeringskansliet ska uppmärksamma och granska verksam-
hetens negativa miljökonsekvenser för att förebygga negativa miljökonsekven-
ser. Regeringskansliet ska kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra 
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miljöarbetet och till stöd har ett miljöledningssystem tagits fram i enlighet 
med miljöledningsstandarden ISO 14001.

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

Regeringskansliets ekonomi framgår mer i detalj i Årsredovisning för  
Regeringskansliet 2018, se www.regeringen.se.

Utgifter per departement i miljoner kronor

Departement 2014 2015 2016 2017 2018

Statsrådsberedningen 178 180 188 196 203

Arbetsmarknadsdepartementet 161 123 142 155 154

Finansdepartementet 513 510 533 574 582

Försvarsdepartementet 189 152 161 172 174

Justitiedepartementet 380 394 429 446 430

Kulturdepartementet 100 150 147 158 144

Landsbygdsdepartementet 151

Miljö- och energidepartementet 165 218 219 207 227

Näringsdepartementet 338 523 517 554 542

Socialdepartementet 318 253 269 299 298

Utbildningsdepartementet 218 207 221 232 229

Utrikesdepartementet 2 521 2 673 2 727 2 936 2 942

Förvaltningsavdelningen 654 664 658 691 739

Gemensamt* 1 034 787 880 862 990

Regeringskansliet 6 920 6 834 7 091 7 482 7 654

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

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

Utgifter per kostnadsslag i miljoner kronor

2014 2015 2016 2017 2018

Kostnader för personal 4 842 4 696 4 972 5 280 5 423

Kostnader för lokaler 1 381 1 411 1 431 1 463 1 549

Övriga driftkostnader 892 936 924 957 982

Finansiella kostnader 21 48 31 46 24

Transfereringar – – – – –

Amortering 263 256 261 251 241

Intäkter -479 -513 -528 -515 -565

Utfall 6 920 6 834 7 091 7 482 7 654
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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
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. 104.

mailto:statsradsberedningen.registrator%40regeringskansliet.se%20?subject=
mailto:arbetsmarknadsdepartementet.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:finansdepartementet.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:forsvarsdepartementet.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:justitiedepartementet.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:kulturdepartementet.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:m.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:naringsdepartementet.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:socialdepartementet.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:utbildningsdepartementet.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:utrikesdepartementet.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
mailto:forvaltningsavdelningen.registrator%40regeringskansliet.se?subject=
http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se
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Mer information

Regeringens och Regeringskansliets webbplatser
På webbplatsen www.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 utredningar och 
informationsmaterial. Det går även att prenumerera på nyheter och se 
webbutsända presskonferenser.

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

Svensk författningssamling (SFS) publiceras sedan den 1 april 2018 
elektroniskt på en särskild webbplats www.svenskforfattningssamling.se.

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

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

Telefontid: måndag–fredag kl. 9–11
Forskarsalen öppen: måndag–fredag kl. 9–11
Besöksadress: Fredsgatan 8, Stockholm
Tfn: 08-405 24 88
E-post: RK.Arkiv@regeringskansliet.se 

http://www.regeringen.se
http://www.government.se
https://www.svenskforfattningssamling.se/
http://www.lagrummet.se
mailto:RK.Arkiv%40regeringskansliet.se?subject=
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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=
http://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/
mailto:kundservice%40nj.se?subject=
https://www.nj.se/
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Besöksadresser 2019

Statsrådsberedningen
Herkulesgatan 17 
Jakobsgatan 9

Arbetsmarknadsdepartementet
Fredsgatan 8

Finansdepartementet
Jakobsgatan 24

Försvarsdepartementet
Jakobsgatan 9

Infrastrukturdepartementet
Malmtorgsgatan 3

Justitiedepartementet
Herkulesgatan 17 
Jakobsgatan 24 
Drottninggatan 16

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

Kulturdepartementet
Drottninggatan 16

Miljödepartementet
Fredsgatan 6

Näringsdepartementet
Herkulesgatan 17

Socialdepartementet
Fredsgatan 8

Utbildningsdepartementet
Drottninggatan 16

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