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Förord
Regeringskansliets årsbok har tagits fram sedan 1998. Syftet med årsboken är att ge 
en bild av den verksamhet som bedrivits inom myndigheten under föregående år.  
I årsbokens appendix redovisas även aktuell statistik och siffror som en del av verk
samhetsbeskrivningen.

Regeringskansliet, som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och för
verkliga sin politik, består av Statsrådsberedningen, elva departement och För
valtningsavdelningen. Departementen ansvarar för sina respektive sakfrågor och 
Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande stöd, service och 
utveckling. Statsrådsberedningen leder och samordnar arbetet i  Regeringskansliet. 
Tjänstemännen, som till största del är opolitiska, stödjer regeringen genom att ut
reda olika frågor, utforma förslag till lagstiftning, ta fram förslag till budget, ge 
 underlag för styrning av myndigheter, utveckla relationer med andra länder och för
bereda olika beslut och ställningstaganden i förhandlingar, till exempel inom EU.

Det är min förhoppning att årets årsbok ger en ökad insikt om Regeringskansliets 
verksamhet. Besök även gärna vår webbplats www.regeringen.se. 

Henrik Holmer  
Förvaltningschef i Regeringskansliet

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

Regeringskansliets organisation
Myndigheten Regeringskansliet bestod under 2021 av Statsrådsberedningen, elva 
departement och Förvaltningsavdelningen. Myndigheten leds av statsministern, 
vilket innebär att statsministern är såväl regeringschef som chef för  myndigheten 
Regeringskansliet. Under året avgick Stefan Löfven som statsminister och 
 Magdalena Andersson röstades fram till ny statsminister av riksdagen. 

I den löpande ledningen av Regeringskansliet biträds statsministern av en stats
sekreterare i Statsrådsberedningen, av förvaltningschefen i Regeringskansliet samt 
av rättschefen i Statsrådsberedningen. I varje departements ledning finns ett eller 
flera statsråd (ministrar), varav ett är departementschef. Varje statsråd har stöd av 
statssekreterare, politiskt sakkunniga, pressekreterare och tjänstemän i departe
mentet. Förvaltningsavdelningen leds av förvaltningschefen. 

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

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

Organisationsskiss Regeringen

Regeringskansliet

Förvaltningsavdelningen – FA

U
trikesdepartem

entet – U
D

U
tbildningsdepartem

entet – U

Socialdepartem
entet – S

N
äringsdepartem

entet – N

M
iljödepartem

entet – M

Kulturdepartem
entet – Ku

Justitiedepartem
entet – Ju

Infrastrukturdepartem
entet – I

Försvarsdepartem
entet – Fö

Finansdepartem
entet – Fi

Arbetsm
arknadsdepartem

entet – A

Statsrådsberedningen – SB
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Regeringskansliets uppgift
  ”Regeringskansliet har till uppgift att bereda regeringsärenden och att i 

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

Tjänstemännens arbete
Av Regeringskansliets cirka 4 700 tjänstgörande är ungefär 200 politiskt  tillsatta. 
De av Regeringskansliets medarbetare som inte är politiskt tillsatta har sina an
ställningar oavsett vilka som sitter i regeringen. Tjänstemännens uppgift är att 
bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och 
utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med 
frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till 
de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internatio
nella förhandlingar, inom till exempel EUområdet, ingår också i arbetet. 

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

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

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

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

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

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

7. Internt stöd
Inom Regeringskansliet hanteras bland annat intern verksamhetsplanering, 
ekonomiadministration, HRfrågor, itstöd, bevakning och säkerhet, arkive
ring, diarieföring och lokalförsörjning.
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Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen ansvarar för att leda och samordna 
 arbetet i Regeringskansliet samt för att samordna den svenska 
EU-politiken. I Statsrådsberedningen tjänstgjorde under året  
i medeltal 206 personer. 

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid Statsrådsberedningen:

Initiativ

Fortsatt arbete i klimatkollegiet
Regeringen har som mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. 
Därför inrättade regeringen ett klimatkollegium i Regeringskansliet år 2020. Kol
legiet höll under 2021 möten på teman som EU:s klimatlag och tillståndsprocesser, 
det vetenskapliga läget och behovet av negativa utsläpp samt hållbar stadsutveck
ling och elektrifiering.

Statsminister Stefan Löfven värd för Malmöforum
I oktober stod statsminister Stefan Löfven värd för Remember – ReAct, Malmö 
 internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. 
Stats och regeringschefer, regeringsföreträdare och representanter för internatio
nella organisationer och sociala medieplattformar deltog. Samtliga delegationer pre
senterade konkreta åtaganden för att stärka arbetet för hågkomst av Förintelsen och 
bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism.

Toppmöten

Möten i Europeiska rådet med coronapandemin, 
vaccinsamordning, rättsstatens principer och klimat i fokus
Europeiska rådet möts normalt fyra gånger under ett år. Förutom arbetet med 
 anledning av coronapandemin var vaccinsamordning, Belarus, Ryssland, klimatmål 
för 2030 och rättsstatens principer exempel på frågor som stod i fokus när EU:s 
stats och regeringschefer möttes under året.

Digitalt toppmöte om Sahelregionen 
I februari deltog statsminister Stefan Löfven vid ett digitalt toppmöte om Sahel
regionen tillsammans med andra stats och regeringschefer från Sahelregionen och 
Europa. Under mötet antogs ett gemensamt uttalande. Uttalandet berörde länder
nas arbete för att stävja terrorism, internationellt militärt samarbete samt utveck
lingen av samhälls och demokratiprocessen i regionen.

Toppmöte mellan statsminister Stefan Löfven 
och Indiens premiärminister Modi
Statsminister Stefan Löfven deltog i mars i ett digitalt toppmöte med Indiens 
 premiärminister Narendra Modi. Toppmötet fokuserade på innovation, miljöteknik 
och hälsosamarbete. 
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Deltagande vid öppnandet av FN:s generalförsamling
Statsminister Stefan Löfven deltog när FN:s generalförsamling öppnade i septem
ber. Statsministern deltog bland annat i möten om klimatkrisen, det globala pan
demiarbetet, barnarbete och ungdomsfrågor. Statsministern mötte även represen
tanter från judiska organisationer, träffade näringslivsföreträdare om den gröna 
omställningen och hade bilaterala möten med FN:s generalsekreterare liksom 
andra stats och regeringschefer. 

Deltagande i toppmöte mellan EU och länderna på västra Balkan 
I oktober reste statsminister Stefan Löfven till Slovenien för att delta i ett topp
möte mellan EU och västra Balkan. Vid mötet behandlades särskilt möjligheterna 
för länderna på västra Balkan att bli EUmedlemmar, fördjupat ekonomiskt sam
arbete och hanteringen av coronakrisen. 

Deltagande i klimattoppmöte
Statsminister Stefan Löfven deltog i november vid FN:s klimattoppmöte COP26 
i Glasgow, Storbritannien. Statsministern höll Sveriges anförande och deltog vid 
den officiella välkomstmottagningen som det brittiska kungahuset stod värd 
för. Han deltog också vid ett flertal organiserade sidomöten samt hade bilaterala 
möten med andra stats och regeringschefer.

Deltagande i demokratitoppmöte
Statsminister Magdalena Andersson deltog i december tillsammans med  ledare 
från ett hundratal länder på ett virtuellt demokratitoppmöte som USA:s  president 
Joe Biden hade bjudit in till. Magdalena Andersson var bland annat en av  värdarna 
för ett särskilt sidoevent om jämställdhet och kvinnors politiska deltagande. I sitt 
tal lyfte statsministern vikten av politiska och ekonomiska reformer för att nå 
jämställdhet och demokrati.

Urval av utrikesresor

Statsminister Stefan Löfven på invigningen av det 
ukrainska initiativet Krimplattformen
Statsminister Stefan Löfven besökte Kiev i augusti för att delta i invigningen av 
det ukrainska initiativet Krimplattformen. Krimplattformen syftar till att öka det 
internationella samfundets uppmärksamhet gällande Rysslands olagliga annek
tering av Krim. Statsministerns deltagande befäste Sveriges principfasta stöd för 
Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Statsminister Löfven på besök i Norge med anledning 
av tioårsdagen av terrordådet på Utøya
I juli besökte statsminister Stefan Löfven Utøya och Oslo. Stefan Löfven var in
bjuden av Norges statsminister Erna Solberg med anledning av 10årsdagen av 
terrordådet på Utøya. Statsministern deltog bland annat att vid kransnedläggning 
och minnesstund på Utøya tillsammans med överlevande.

Statsminister Magdalena Andersson i möte med Finlands 
president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin
Statsminister Magdalena Andersson besökte i december Helsingfors för att  träffa 
president Sauli Niinistö och statsminister Sanna Marin. Statsministrarna talade 



11Regeringskansliets årsbok 2021

främst om relationerna länderna emellan, aktuella EUfrågor och om hur länderna 
kan samarbeta för att snabba på klimatomställningen med grön industri och fler 
gröna jobb. Med president Niinistö talade statsministern främst om försvars och 
säkerhetsfrågor.

Statsminister Magdalena Andersson i möte med 
Ursula von der Leyen och Charles Michel
I december besökte statsminister Magdalena Andersson Bryssel för att träffa 
 Europeiska rådets ordförande Charles Michel och EUkommissionens  ordförande 
Ursula von der Leyen. Under mötena diskuterades bland annat den  rådande 
corona pandemin och samarbete för gemensam säkerhet. Statsministern tog 
 särskilt upp klimatet, brottsbekämpning och EU:s gemensamma värderingar. 

EU-minister Hans Dahlgren besökte Haag 
EUminister Hans Dahlgren besökte i september Europol i Haag. Han träffade 
därutöver bland annat Nederländernas utrikes och EUminister Sigrid Kaag för 
att diskutera aktuella EUfrågor. 

EU-minister Hans Dahlgren besökte Prag
I september reste EUminister Hans Dahlgren till Prag. Han träffade bland 
annat premiärministerns statssekreterare Milena Hrdinková samt viceminister 
Jan  Kohout. Fokus för mötena var ländernas kommande ordförandeskap i EU:s 
 ministerråd.

EU-minister Hans Dahlgren besökte Polen för 
att diskutera rättsstatens principer
EUminister Hans Dahlgren reste i oktober till Warszawa för överläggningar 
med sin polske EU-ministerkollega Konrad Szymański. Utöver rättsstatsfrågor 
diskuterades aktuella EUfrågor, med särskilt fokus på klimatet och det 
kommande svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Urval av inrikes möten och resor

Statsministern Stefan Löfven deltog vid invigning av 
Norrlands dragonregemente i Arvidsjaur
I september närvarade statsminister Stefan Löfven när Arméns jägarbataljon i 
 Arvidsjaur återinrättades som Norrlands dragonregemente. Återinrättandet av 
Norrlands dragonregemente, K4, är en del av Försvarsmaktens arbete med att 
 etablera fem nya regementen och en ny flygflottilj. 

Statsminister Stefan Löfven besökte 
polisprogrammet vid Malmö universitet
Statsminister Stefan Löfven besökte polisprogrammet vid Malmö universitet i 
 oktober. Under besöket träffade statsministern bland annat studerande och lärare 
samt Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet, och Petra Stenkula, polisområ
deschef Malmö, för samtal om utbildningen och rekryteringsläget.
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Nyindustrialiseringen på agendan för sista mötet 
med Nationella innovationsrådet
Den industriella utvecklingen i norra Sverige, som är kopplad till fossilfri produk
tion och elektrifiering, var i fokus när Nationella innovationsrådet i september 
höll sitt sista möte. Innovationsrådet leddes av statsminister Stefan Löfven och 
hade som uppgift att bidra med lösningar på de stora samhällsutmaningarna och 
verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Arbetet kommer 
fortsatt bedrivas inom ramen för Regeringskansliets ordinarie verksamhet.

EU-minister Hans Dahlgren gjorde digitalt besök på AI Sweden
Hans Dahlgren gjorde i april ett digitalt besök hos AI Sweden för att lära sig mer 
om deras arbete och höra om hur de ser på utvecklingen på AIområdet fram
över. Regeringen har den övergripande målsättningen att Sverige ska vara bäst  
i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Hans Dahlgren samtalade med Reportrar utan gränser
I maj träffade EUminister Hans Dahlgren organisationen Reportrar utan gränser. 
Mötet var digitalt och ägde rum i syfte att diskutera den försämrade situationen 
för journalister i världen och i EU.

Hans Dahlgren besökte NOA och gränspolisen
EUminister Hans Dahlgren gjorde i juni ett digitalt besök på Nationella 
 operativa avdelningen (Noa) på Polismyndigheten. EUministern informerades 
bland annat om den svenska gränskontrollen och Polismyndighetens samarbete 
med EU:s gräns och kustbevakningsbyrå Frontex.

Demokrati och delaktighet i fokus för EU-ministerns samtal med unga
Hans Dahlgrens EUresa, som började 2020 för att för att ta del av ungas syn 
på EU, fortsatte under 2021. Besöken – både digitala och på plats – har skett på 
skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige. Syftet med mötena är att bidra 
till att öka delaktigheten i EUarbetet och att föra en dialog om regeringens EU
prioriteringar och EU:s framtid.

Internationella besök i Sverige

Schweiz förbundspresident Guy Parmelin 
I juni tog statsminister Stefan Löfven emot Schweiz förbundspresident Guy 
 Parmelin i Stockholm. Under mötet diskuterades relationen mellan länderna, 
bland annat på handels och innovationsområdet, samt relationen mellan EU  
och Schweiz.

Lettlands president Egils Levits 
Statsminister Stefan Löfven tog emot Lettlands president Egils Levits i juni. 
Under mötet diskuterades relationerna mellan länderna, den säkerhetspolitiska 
 situationen i närområdet, covidhanteringen och vissa EUrelaterade frågor som 
till exempel rättsstatens principer.

Estlands president Kersti Kaljulaid
I september tog statsminister Stefan Löfven emot Estlands president Kersti 
 Kaljulaid. Statsminister Löfven och president Kaljulaid diskuterade frågor rörande 
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regional säkerhet och det östra grannskapet, FNfrågor samt förbindelserna mel
lan Sverige och Estland till exempel vad gäller investeringar och företagsklimat.

Tysklands förbundspresident Frank-Walter Steinmeier 
Statsminister Stefan Löfven tog i september emot Tysklands förbundspresident 
FrankWalter Steinmeier för överläggningar. Samtalen rörde de svensktyska rela
tionerna och samarbeten inom bland annat klimat, energi och digitalisering, med 
fokus på innovativa och hållbara lösningar.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg
I oktober tog statsminister Stefan Löfven emot Natos generalsekreterare Jens 
Stoltenberg. Statsminister Löfven och generalsekreteraren diskuterade frågor 
 rörande Sveriges partnerskap med Nato, säkerheten i vårt närområde, uppbyggna
den av Sveriges totalförsvar samt globala säkerhetsutmaningar, inklusive erfaren
heter från Afghanistan.

Ungerns justitie- och EU-minister Judit Varga
Ungerns justitie och EUminister Judit Varga besökte i oktober Stockholm för 
överläggningar med EUminister Hans Dahlgren. På agendan stod aktuella 
EUfrågor som socialpolitik, migration, klimat, EU:s framtidsfrågor, strategisk 
 autonomi, rättsstatens principer samt det kommande svenska ordförandeskapet.

Den belarusiska oppositionsledaren Svetlana Tichanovskaja
I december träffade EUminister Hans Dahlgren den belarusiska oppositionsleda
ren Svetlana Tichanovskaja, som var på besök i Stockholm. I fokus för mötet stod 
arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus. Tichanovskaja träffade 
även statsminister Magdalena Andersson under sitt besök, i samband med ett ex
ternt åtagande där de båda deltog.

Andra aktiviteter

Beslut att stödja EU-kommissionen i mål mot Polen
Regeringen beslutade i juli att stödja EUkommissionen i ett mål mot Polen i 
EUdomstolen. Målet handlar om brister i de polska domstolarnas oberoende. 
Det var tredje gången som Sverige intervenerade i ett fördragsbrottsmål om rätts
statens principer i EUdomstolen.
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Departementens verksamhet
Arbetsmarknadsdepartementet
Under 2021 ansvarade Arbetsmarknadsdepartementet bland 
annat för frågor om arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. 
Departementet ansvarade även för arbetet med ökad jämställd-
het och mänskliga rättigheter samt för ökad integration och 
minskad segregation. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 193 personer.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

En ny arbetsmiljöstrategi
Regeringen presenterade i februari En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens 
arbetsmiljöstrategi 2021–2025. Strategin tydliggör och stärker arbetet med att 
uppnå målet att Sverige ska ha goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i 
 arbetet för både kvinnor och män. 

Stärkt skydd för visselblåsare
I maj beslutade regeringen om en proposition (prop. 2020/21:193) om genom
förandet av EU:s visselblåsardirektiv. Genomförandet stärker skyddet för vissel
blåsare på flera sätt, bland annat omfattas uppgifter om visselblåsares identitet av 
 sekretess. Regeringen föreslog också en ny lag om rapportering av missförhållan
den i all privat och offentlig verksamhet. 

Reformeringen av Arbetsförmedlingen
Under året fortsatte arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. Arbetsmark
nadsdepartementet remitterade bland annat promemorian Vissa lagförslag med 
anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (Ds 2021:27). 
Lagförslagen syftar till att förbättra möjligheterna för ett mer ändamålsenligt 
 informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av arbetsmark
nadspolitiska insatser på uppdrag av myndigheten. Syftet är också att minimera 
 intrånget i den personliga integriteten för enskilda och att anpassa vissa begrepp  
i befintlig lagstiftning till den reformerade verksamheten. 

Nationellt program för Europeiska socialfonden
Regeringen fattade i december beslut om att överlämna förslag till nationellt pro
gram för Europeiska socialfonden+(2021–2027) till EUkommissionen. Program
met innehåller bland annat insatser för individer som står långt från arbetsmark
naden, insatser för utbildning och livslångt lärande, insatser för jämställdhet och 
lika möjligheter samt insatser för social inkludering för barn och vuxna.

Anställningsskydd och omställning
Regeringskansliet beslutade om tre interna bokstavsutredningar för att genom
föra partsöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd. 
 Utredningarna lämnade förslag till hur principöverenskommelsen ska genomföras 
när det gäller anställningsskydd och tillhörande frågor om arbetslöshetsersättning 
samt de delar som rör ett nytt grundläggande omställnings och kompetensstöd 
samt ett nytt omställningsstudiestöd. Arbetsmarknadsdepartementet remitterade i 
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juni promemoriorna Grundläggande omställnings och kompetensstöd  
(Ds 2021:16) och En reformerad arbetsrätt (Ds 2021:17).

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Regeringen fattade under året flera beslut inom ramen för arbetet mot mäns våld 
mot kvinnor. I juni presenterade regeringen ett åtgärdspaket som innehåller åt
gärder för att förebygga att våld utövas, stöd och skydd till utsatta samt skärpt lag
stiftning. I december beslutade regeringen om ett uppföljande åtgärdsprogram för 
att bekämpa mäns våld mot kvinnor 2021–2023. 

Ett nytt institut för mänskliga rättigheter
I mars beslutade regeringen om en proposition (prop. 2020/21:143) om ett institut 
för mänskliga rättigheter. Syftet med institutet är att främja och skydda de mänsk
liga rättigheterna på nationell nivå. Det nya institutet ska bland annat följa, under
söka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkli
gas i Sverige.

HBTQI-personers lika rättigheter och möjligheter
Regeringen beslutade i januari om en handlingsplan för hbtqipersoners lika 
 rättigheter och möjligheter. Den innehåller konkreta åtgärder för att stärka 
 hbtqipersoners lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen gäller fram till 
och med 2023, men innehåller även strategiska insatser för att säkerställa det lång
siktiga arbetet.
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Finansdepartementet
Under 2021 ansvarade Finansdepartementet för frågor som 
rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens 
budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning 
och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarade 
 departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och 
samhällsplanering samt konsumentlagstiftning. I departementet 
(inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året i medeltal  
505 personer.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Arbete med digitaliseringens utmaningar för beskattningen
Under 2021 arbetade regeringen med de förhandlingar som har pågått inom 
ramen för OECD om hur digitaliseringens utmaningar för beskattningen ska 
 hanteras. En övergripande politisk överenskommelse nåddes den 8 oktober. Över
enskommelsen gäller två delar, s.k. pelare, varav den första avser omfördelning av 
beskattningsrätt till företagsvinster mellan stater och den andra fokuserar på att 
införa en global minimibeskattning för företag. 

Statens budget 
I april lämnade regeringen den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2020/21:100) 
och propositionen Vårändringsbudget för 2021 (prop. 2020/21:99) till riksdagen.  
I september lämnades budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) och pro
positionen Höständringsbudget för 2021 (prop. 2021/22:2). Därutöver lämnade 
regeringen åtta extra ändringsbudgetar under året med förslag som syftade till att 
mildra coronapandemins konsekvenser.

En ny riksbankslag
Regeringen lämnade i november en proposition (prop. 2021/22:41) med förslag till 
ny riksbankslag. Förslaget bygger på den parlamentariska Riksbankskommitténs 
betänkande från 2019 och innebär tydliga mål, uppgifter och befogenheter för 
Riksbanken i fråga om bland annat penningpolitik, det finansiella systemet och 
betalningsmedel.

EU:s gröna taxonomiförordning
Under året har EUkommissionen antagit två delegerade akter till EU:s gröna 
 taxonomiförordning. En akt som specificerar de upplysningskrav som ska lämnas 
enligt förordningen och en akt som fastställer tekniska granskningskriterier för 
förordningens två klimatrelaterade mål. De två akterna började tillämpas den  
1 januari 2022. 

Försöksverksamhet i kommuner och regioner
Regeringen beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att främja försöksverk
samhet i kommuner och regioner. Syftet är att öka kommuner och regioners kapa
citet att hantera samhällsutmaningar. Utredaren ska bland annat identifiera upp
slag till försöksverksamhet, bedöma vilka av dessa staten bör främja och vilka 
hinder som bör undanröjas samt lämna författningsförslag och förslag på andra 
statliga insatser.
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Delegationen för kommunal ekonomi i balans
Regeringen gav Kammarkollegiet i uppdrag att inrätta en delegation för kommu
nal ekonomi i balans som ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten. Delegatio
nen ska pröva ärenden om tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner. 
Dessa får ansöka om ekonomiskt stöd för att vidta nödvändiga åtgärder för en 
ekonomi i balans och på sikt en god ekonomisk hushållning. 

Arbete för att motverka överskuldsättning 
Arbetet mot överskuldsättning fortsatte under 2021. På regeringens uppdrag har 
Konsumentverket gjort en analys av marknaden för konsumentkrediter och risker 
för överskuldsättning och redovisat områden där myndigheten bedömer att det 
finns utrymme för förbättringar av konsumentskyddet. I november tillsatte rege
ringen en utredning om att motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsätt
ning med ett brett uppdrag (dir. 2021:108). 

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Utökat omställningsstöd
Omställningsstödet utökades under 2021 i flera omgångar. Utöver det s.k. ordi
narie omställningsstödet infördes också ett förstärkt omställningsstöd till  särskilt 
drabbade företag som påverkats av vissa restriktioner som beslutats i syfte att 
minska smittspridningen av sjukdomen covid19.

Utökat korttidsstöd
Stödet vid korttidsarbete, som innebär att anställda går ner i arbetstid en tid sam
tidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten har även under 2021, fram 
till och med september 2021, varit tillfälligt förstärkt med anledning av pandemin. 
Regeringen lämnade under 2021 också förslag om ett nytt förfarande vid sen an
mälan om avstämning (prop. 2021/22:14), om byte av handläggande myndighet 
från Tillväxtverket till Skatteverket (prop. 2021/22:77) och tillsatte en utredning 
som ska göra en översyn av stödet vid korttidsarbete (dir. 2021:79).

Länsstyrelsernas arbete med att begränsa 
pandemins och dess konsekvenser
Regeringen gav Länsstyrelserna flera uppdrag att själva eller tillsammans med 
andra aktörer bidra i hanteringen av smittspridningen och dess följdverkningar. 
Det har bland annat handlat om att bidra i arbetet med att uppnå en ökad vacci
nationstäckning, utveckla kommunikationsinsatserna riktade till  allmänheten, 
handlägga omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag samt 
utöva tillsyn utifrån den tillfälliga covid19lagen.
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Försvarsdepartementet
Under 2021 ansvarade Försvarsdepartementet för frågor om 
landets försvar, totalförsvaret, internationellt försvars- och 
 säkerhetspolitiskt samarbete, försvarsunderrättelseverksam-
het, internationella insatser samt folkrätt vid väpnad konflikt.  
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året 
i medeltal 132 personer.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Fortsatta satsningar inom ramen för totalförsvarsproposition 2021–2025
Under 2021 återetablerades fem av de sex förband som ska återinrättas enligt det 
femåriga försvarsbeslutet som fattades 2020. Syftet är att stärka Sveriges försvars
förmåga då den säkerhetspolitiska situationen i närområdet har försämrats och 
behovet av militär närvaro i hela Sverige har blivit allt tydligare. Den avsevärda 
förmågeökningen sker inom såväl det militära som det civila försvaret. 

Fördjupade bilaterala och multilaterala försvarssamarbeten 
Sverige ingick flera bilaterala samarbetsavtal på försvarsområdet, bland annat med 
Frankrike, Portugal och Ukraina. Flera multilaterala samarbeten fördjupades för 
att stärka säkerheten i närområdet. Inom EU fortsatte arbetet med den strategiska 
kompassen som ska precisera inriktningen för EU:s säkerhets och försvarspoli
tiska samarbete. Inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco fortsatte arbetet 
med att genomföra Vision 2025. 

Fördjupat samarbete med Finland
Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige är det mest långtgående av 
 Sveriges internationella försvarssamarbeten. Målet är att förbättra ländernas för
svarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma 
intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjö
regionen. Under året har försvarssamarbetet fördjupats ytterligare. 

Svenskt bidrag till multinationell insats i Mali 
Under det första kvartalet anlände det svenska bidraget till den multinationella 
specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali. Sveriges deltagande är ett led 
i att främja säkerheten i Mali för att på sikt nå en fredlig utveckling i landet. Task 
Force Takubas uppgift är att bistå Malis säkerhetsstyrkor att bekämpa väpnade 
terroristgrupper genom rådgivning och stöd samt gemensamma operationer med 
de maliska säkerhetsstyrkorna.

Ny personuppgiftslagstiftning och kompletterande 
bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt 
Regeringen föreslog riksdagen att anta dess lagförslag i en proposition (prop. 
2020/21:224) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten respektive 
Försvarets radioanstalt. Lagarna trädde i kraft 1 januari 2022. I en annan propo
sition (prop. 2020/21:186) föreslogs en ny lag med kompletterande  bestämmelser 
till EU:s cybersäkerhetsakt om bland annat en nationell myndighet för cyber
säkerhetscertifiering. Lagen trädde i kraft 28 juni 2021.
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Infrastrukturdepartementet
Under 2021 ansvarade Infrastrukturdepartementet för frågor 
som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, post-
frågor samt energifrågor. I departementet (inklusive kommitté-
er) tjänstgjorde under året i medeltal 173 personer.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Satsning i infrastrukturpropositionen
Regeringen presenterade en infrastrukturproposition våren 2021 (prop. 
2020/21:151). Det är en historisk satsning som sammanlagt beräknas uppgå till 
881 miljarder kronor. I juni 2021 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta 
fram förslag på en ny trafikslagsövergripande nationell transportinfrastrukturplan 
för perioden 2022–2033.

Nya regler för att stärka kontrollen inom 
transportbranschen och motverka fusk
Regeringen fattade flera beslut om skärpta regler för utländska åkerier som utför 
godstransporter i Sverige. Till exempel höjdes sanktionsavgiften vid otillåtet 
 cabotage från 40 000 kronor till 60 000 kronor vid överträdelser av reglerna.

18 löften för att elektrifiera regionala godstransporter
Regeringens elektrifieringskommission presenterade tillsammans med bland 
annat regioner, länsstyrelser och näringsliv 18 elektrifieringslöften med  konkreta 
åtaganden från fler än 260 aktörer. Löftena ska påskynda elektrifieringen av 
 regionala godstransporter med lastbil i hela landet.

Förarbevis för vattenskoter
Regeringen lade fram en proposition (prop. 2020/21:190) om obligatoriskt förar
bevis för vattenskoter. För att få ta ett förarbevis krävs att man fyllt 15 år och har 
genomfört en utbildning med godkänt resultat. Utbildningsverksamheten kunde 
starta från den 1 juli 2021 då enskilda fick möjlighet att påbörja sin utbildning där 
det fanns utbildare att tillgå. Krav på förarbevis träder i kraft den 1 maj 2022.

Nationell datastrategi
Regeringen fattade under året flera beslut som samlat utgör den nationella data
strategin. Regeringen gav bland annat relevanta sakmyndigheter i uppdrag att 
främja delning och nyttiggörande av data för bland annat förbättrad cancerdiag
nostik, elektrifiering av transportsektorn, hållbart jord och skogsbruk, effektivare 
livslångt lärande samt utveckling av smart statistik. 

Hantering av tillstånd för elnätutbyggnad
Energimarknadsinspektionen fick tillsammans med Lantmäteriet och länsstyrel
serna i uppdrag att koordinera sina processer och utveckla och testa nya arbetssätt 
för hantering av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller för
stärka det svenska elnätet.

Byggande för framtidens havsbaserade elproduktion
Regeringen gav Affärsverket svenska kraftnät i uppdrag att bygga ut trans
missions nätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsätt
ningar att ansluta fler elproduktionsanläggningar och där utbyggnaden kan bidra 
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till  Sveriges mål om förnybar elproduktion. Potentialen för havsbaserad vindkraft 
i Sverige är stor och en utbyggnad av vindkraft till havs förväntas vara ett viktigt 
bidrag till att möta den ökade efterfrågan på el i framtiden.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Covidbevis
Den 10 februari 2021 gav regeringen Myndigheten för digital förvaltning (Digg)  
i uppdrag att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital  infrastruktur 
för vaccinationsintyg. Förordningen om EU:s digitala covidintyg trädde i kraft 
den 1 juli 2021 och innebär att alla som är medborgare eller bosatta i EU länderna 
kan få ett digitalt covidintyg utfärdat och kontrollerat i hela EU.
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Justitiedepartementet
Under 2021 ansvarade Justitiedepartementet bland annat 
för rättsväsendet, migrations- och asylfrågor, krisberedskap, 
grundlagar och civilrätt. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 428 personer.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret
Regeringen beslutade i mars om att en ny myndighet som ska stärka det psyko
logiska försvaret inrättas den 1 januari 2022. Myndigheten ska leda arbetet med 
att samordna och utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom 
 Sveriges psykologiska försvar, lämna stöd till sådan verksamhet och bidra till att 
stärka befolkningens motståndskraft. Myndigheten har dessa uppgifter både i 
fredstid och i höjd beredskap. 

Stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister
Regeringen beslutade i mars om en proposition (prop. 2020/21:150) med lagänd
ringar som bland annat syftar till att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadspro
cessen, skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar 
och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa. 

Straffbart att utsätta ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar 
Regeringen beslutade i april om en proposition (prop. 2020/21:170) om införan
det av ett nytt brott, barnfridsbrott. Brottet innebär att det är straffbart att utsätta 
ett barn för att bevittna vissa brottsliga gärningar, såsom vålds och sexualbrott, 
i nära relation. Rätten till särskild brottsskadeersättning för barn som bevittnar 
brott ersattes också med en rätt till skadestånd.

Ändrade regler i utlänningslagen
Regeringen beslutade i april om en proposition (prop. 2020/21:191) som syftar till 
att den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, med ett humant, 
rättssäkert och effektivt regelverk som inte väsentligen avviker från de i andra 
EUländer. Förslagen innebär bland annat att uppehållstillstånd som beviljas för 
skyddsbehövande som huvudregel ska vara tidsbegränsade och att vissa särskilda 
krav ställs för permanent uppehållstillstånd. 

Stärkt skydd för hyresgäster i utsatta situationer
I juni beslutade regeringen om en proposition (prop. 2020/21:201) som syftar till 
att ge ett förbättrat skydd för hyresgäster. Om lägenheten har förstörts genom 
brand eller liknande händelse ska hyresgästen erbjudas ett nytt hyreskontrakt, för
utsatt att det är skäligt. Hyresnämnden har också fått ökad möjlighet att ingripa 
 tidigare mot oseriösa fastighetsägare som missköter hyresfastigheter.

Åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor 
och hedersrelaterat våld och förtryck
Regeringen beslutade i juli att föreslå att minimistraffet för grov fridskränkning 
och grov kvinnofridskränkning höjs, att straffet för överträdelse av kontaktförbud 
skärps och att mindre allvarliga överträdelser av kontaktförbud inte längre ska 
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vara fria från straff (prop. 2020/21:217). Regeringen tillsatte i november en utred
ning för att utreda vilka åtgärder som behöver vidtas för att motverka att flickor 
och kvinnor utsätts för olika former av begränsningar och kontroller av sin sexu
alitet (dir. 2021:98). I december beslutade regeringen en lagrådsremiss om att det 
ska införas ett särskilt brott för hedersförtryck. 

34-punktsprogrammet: Åtgärder mot 
gängkriminaliteten för ett tryggare Sverige
Flera åtgärder har vidtagits inom ramen för 34punktsprogrammet.  Regeringen 
har bland annat föreslagit slopad straffrabatt för 18–20åringar vid allvarlig 
brottslighet (prop. 2021/22:17) och att polisen ska få befogenhet att i brotts
förebyggande syfte göra husrannsakan för att söka efter till exempel vapen i ge
mensamma utrymmen i flerbostadshus (prop. 2020/21:216). I oktober  beslutade 
regeringen att försöksverksamheten med snabbare lagföring av brott byggs ut 
 ytterligare.

Föreningsfrihet och terroristorganisationer
I oktober föreslog regeringen en ändring i regeringsformen som innebär utökade 
möjligheter att genom lag begränsa föreningsfriheten när det gäller sammanslut
ningar som ägnar sig åt eller understöder terrorism (prop. 2021/22:42). Ändringen, 
som föreslås träda i kraft den 1 januari 2023, möjliggör för lagstiftaren att exem
pelvis införa en bredare kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation 
eller ett förbud mot terroristorganisationer. Genom ändringen kommer Sverige 
att kunna bekämpa terrorism på fler och nya sätt.
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Kulturdepartementet
Under 2021 ansvarade Kulturdepartementet bland annat för 
frågor om kultur, medier, demokrati, urfolket samerna och 
de nationella minoriteterna, det civila samhället, idrott, tros-
samfund och ungdomspolitik. I departementet (inklusive 
 kommittéer) tjänstgjorde under året i medeltal 117 personer.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Regeringen beslutade i september om en omarbetad proposition (prop. 2021/22:19) 
med förslag till en ny lag om konsultation i ärenden som kan få  särskild betydelse 
för det samiska folket. Syftet är att främja det samiska folkets inflytande över sina 
angelägenheter. Det omarbetade förslaget innebär bland annat att konsultations
ordningen införs i två steg.

Uppdrag att inrätta Sveriges museum om Förintelsen
På Förintelsens minnesdag den 27 januari offentliggjorde regeringen att Sveriges 
museum om Förintelsen ska inrättas i juli 2022 i Stockholm. I mars gav reger
ingen Statens historiska museer (SHM) i uppdrag att lämna förslag till hur muse
et ska inrättas inom SHMs befintliga verksamhet. I oktober fick SHM därefter i 
uppdrag att till den 1 juli 2022 förbereda och genomföra inrättandet av museet.

Ökad insyn i ägandet av radio- och tv-företag 
och bättre villkor för kommersiell radio 
I december beslutade regeringen om en lagrådsremiss som avser förslag om 
 ändringar i radio och tvlagen (2010:696) samt förslag om en tillfällig lag om 
 förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen 
och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Krisstöd och återstart inom kulturområdet
Krisstöd till kulturområdet har aviserats och fördelats under hela 2021 med  
3,9 miljarder kronor. Utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och 
utveckling efter coronapandemin överlämnade i september sitt betänkande  
(SOU 2021:77). I november skickades betänkandet på remiss och regeringen 
fattade beslut om en utredning med uppdrag att ta fram en nationell strategi för 
kulturella och kreativa näringar (dir. 2021:100), ett av förslagen från utredningen 
om kulturens återstart. Vidare föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2022 
(prop. 2021/22:1) flera insatser för att stimulera kulturens återstart som speglar 
förslagen i återstartsutredningen.

Stöd till idrott och civila samhället 
Krisstöd till idrott och civila samhället har aviserats och fördelats under hela 2021 
med fördelningen 1 955 miljoner kronor till idrotten inklusive uppstartsstöd, och 
mer än 300 miljoner kronor till övriga civilsamhället. I budgetpropositionen för 
2022 (prop. 2021/22:1) föreslog regeringen att 400 miljoner kronor tillförs svensk 
idrott under 2022 för att underlätta uppstart av idrott efter pandemin och ökat 
deltagande i idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.
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Miljödepartementet
Under 2021 ansvarade Miljödepartementet för frågor som rör 
minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att stärka den 
biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet 
 ansvarade också för frågor som rör kretslopp och avfall, strål-
säkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur samt internatio-
nellt miljösamarbete. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 196 personer.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow 
FN:s klimatmöte COP26 pågick i Glasgow mellan 31 oktober och 13 november. 
Mötets huvudsakliga framgångar blev att länder uppmuntras skärpa sina klimat
mål redan nästa år samt att en process inleds för att skärpa klimatmål i linje med 
1,5 gradersmålet till 2030, att stödet för klimatanpassning ska fördubblas till 2025 
och att fossila bränslens roll i klimatomställningen för första gången omnämns.

Tillstånd till täktverksamhet vid kalktäkterna i Slite på Gotland 
Med stöd av en tillfällig lagändring beslutade regeringen den 18 november att ge 
Cementa ett tidsbegränsat tillstånd till fortsatt täktverksamhet vid kalktäkterna i 
Slite på Gotland. Tillståndet gäller till och med den 31 december 2022. Regeringen 
bedömde att samhällets behov av kalksten på kort sikt inte kunde tillgodoses på 
något annat tillfredsställande sätt.

Ökad differentiering av strandskyddet 
I en lagrådsremiss presenterade regeringen förslag på en ny strandskyddslagstift
ningen där strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering. Det 
ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Samtidigt ska strand
skyddet skärpas och förtydligas i områden som redan är starkt exploaterade. 

Åtgärder mot engångsplast och nedskräpning 
Regeringen fattade flera beslut som innebär att Sverige genomför EU:s engångs
plastdirektiv samt vidtar ytterligare några nationella åtgärder mot nedskräpning 
och för en hållbar plasthantering. Det handlade bland annat om förbud mot vissa 
produkter, öka återanvändning och återvinningen. En ny lag om böter för ringa 
nedskräpning infördes också.

Krafttag mot avfallsbrottslighet 
Regeringen föreslog i en promemoria (M2021/00207) åtgärder mot oseriös 
och  illegal avfallshantering. I budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) 
föreslogs också en satsning på 50 miljoner kronor för att förebygga, förhindra och 
bekämpa avfallsbrottslighet. Naturvårdsverket och ett antal andra myndigheter 
fick även i uppdrag att senast den 15 mars 2022 föreslå åtgärder mot illegal 
avfallshantering.
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Näringsdepartementet
Under 2021 ansvarade Näringsdepartementet för frågor som 
rör företag med statligt ägande, näringsliv, landsbygd och 
areella näringar, djur och livsmedel samt regional utveckling.  
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året 
i medeltal 295 personer.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring
I oktober presenterade regeringen en strategi för hållbar turism och växande 
besöksnäring. Med strategin avser regeringen skapa långsiktiga förutsättningar 
för en hållbar växande besöksnäring som har en självklar roll som export, jobb 
och integrationsmotor i Sverige. Strategin är ett ramverk och en inriktning för 
regeringens politik för den kommande tioårsperioden.

Svensk satsning på innovationshubb för att möjliggöra 
produktion av avancerade läkemedel och vacciner
Regeringen gav i oktober Vinnova i uppdrag att etablera en innovationshubb 
för att möjliggöra processutveckling och produktion i stor skala av avancerade 
läkemedel och vacciner. Uppdraget förväntas skapa ny drivkraft inom svensk 
life  scienceforskning och industri och planeras att genomföras i samverkan med 
företaget NorthX Biologics i Matfors.

Kortare betalningstider för svenska företag
Långa betalningstider är en verklighet och ett problem för många svenska före
tag. För att bryta utvecklingen mot långa betalningstider i näringslivet beslutade 
regeringen i oktober om propositionen Krav på rapportering av betalningstider 
(prop. 2021/22:50). I propositionen föreslås att det införs en rapporteringsskyldig
het gällande betalningstider för större svenska företag.

Värdet på statens bolagsportfölj ökade till 700 miljarder
I en skrivelse (skr. 2020/21:140) framgår att värdet på statens bolagsportfölj 
ökar till 700 miljarder kronor, en ökning med knappt 70 miljarder kronor. Detta 
trots att omsättningen och resultatet för portföljen minskade under året till 
följd av pandemin. Efter årsstämmorna 2021 var kvinnor fortsatt i majoritet på 
ordförande posterna, för tredje året i rad.

Stärkt äganderätt och ökad hållbar skoglig tillväxt
I propositionen Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament 
för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58) kom 
 regeringen med förslag och bedömningar för en stärkt äganderätt och ökad håll
bar skoglig tillväxt. Sverige har ett ansvar internationellt och gentemot komman
de generationer att bevara, restaurera och utveckla den biologiska mångfalden i 
 skogen.
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En jordbrukspolitik för fler gröna jobb, ökad livsmedelsproduktion 
och ökade ambitioner inom miljö- och klimatområdet
I december fattade regeringen beslut om förslag till Sveriges strategiska plan för 
jordbrukspolitiken för perioden 2023 till 2027. Målsättningen är att planen ska ge 
bästa tänkbara förutsättningar för att nå livsmedelsstrategins mål, fler gröna jobb 
och att öka ambitionerna inom miljö och klimatområdet. Detta som följd av en 
reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik som träder i kraft 2023. 

Statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner 2022–2024
I vissa landsbygdskommuner har näringslivet särskilda utmaningar som påverkar 
deras utvecklingskapacitet. För att stärka dessa kommuner beslutade regeringen 
i december om ett särskilt statsbidrag på 1 760 000 kronor årligen per kommun 
under perioden 2022–2024 till 39 kommuner med särskilda geografiska och 
demografiska utmaningar.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Företagsstöd med anledning av covid-19
Regeringen förlängde flera av krisstöden som kom på plats under 2020, bland 
annat omsättningsstöden för enskilda företagare och handelsbolag och rabatten 
för fasta hyreskostnader i utsatta branscher. Regeringen införde också ett stöd till 
arrangörer av evenemang som inte kunde genomföras eller måste begränsas under 
perioden juni–december 2021.
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Socialdepartementet
Under 2021 ansvarade Socialdepartementet för frågor om social 
omsorg, hälso- och sjukvård, funktionshindersfrågor, folkhälsa 
och socialförsäkringar. I departementet (inklusive kommittéer) 
tjänstgjorde under året i medeltal 287 personer. 

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Stärkt sjukförsäkring för ökad trygghet och flexibilitet 
Sjukförsäkringen har stärkts i lag. Arbetsförmågebedömningen vid dag 365 kan 
skjutas upp, skyddet blir tryggare för behovsanställda och äldre. Taket i sjukpen
ningen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp. Garantinivån för hel sjuk och aktivitets
ersättning höjs. Regeringen lämnade förslagen i budgetpropositionen för 2022 
(prop. 2021/22:1).

Höjt bostadstillägg och trygghetspension för utslitna äldre
För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har sämst ekonomi föreslog 
regeringen att bostadstillägget höjs från och med den 1 januari 2022. Regeringen 
lämnade förslagen i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1). Regeringen 
avsatte också medel för att införa en särskild trygghetspension (prop. 2021:22:1).

Arbetet för en tryggare äldreomsorg
Genom att satsa på kompetensstärkande insatser för personalen höjs kvaliteten 
inom äldreomsorgen. Regeringen föreslog därför Äldreomsorgslyftet som omfat
tar 1,7 miljarder kronor per år för 2022 och 2023. Alla med hemtjänst ska enligt 
förslaget erbjudas en fast, namngiven omsorgskontakt om det inte bedöms vara 
uppenbart obehövligt, för att tillgodose den enskildes behov av trygghet och kon
tinuitet. Regeringen beslutade om en lagrådsremiss om detta i december 2021.

Långsiktig satsning på Statens institutionsstyrelse (SiS)
Statens institutionsstyrelse (SiS) driver 21 särskilda ungdomshem. Uppgifter 
om missförhållanden har uppmärksammats vid SiShem. Regeringen har därför 
uppdragit åt Statskontoret och IVO att analysera hur SiS bedriver vård av flickor. 
 Regeringen har i budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/2022: 1) också 
anslagit pengar åt SiS för att kunna fullfölja arbetet med att bland annat höja 
kompetensen och säkerheten i myndighetens verksamhet.

Överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) arbetade tillsammans 
fram och slöt flera stora överenskommelser. Det gällde dels överenskommelser 
för vaccination, testning och smittspårning av covid19, dels andra viktiga områ
den inom vården som till exempel stärkt cancervård, vård av psykisk ohälsa och 
sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Reform av primärvården – långsiktiga satsningar på en god och nära vård
Regeringen fortsatte reformarbetet av primärvården inom ramen för flera utred
ningar, regeringsuppdrag och lagstiftningsarbete. Målet är en samordnad vård 
som stärker hälsan och förebygger fysisk och psykisk ohälsa. Regeringen föreslog 
i en proposition (prop. 2021/22:72) att val av utförare inom primärvården ska ske 
genom listning. Möjligheten att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt för
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tydligades. Regeringen tog tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) fram en överenskommelse om att utveckla den nära vården och skapa goda 
förutsättningar för vårdens medarbetare.

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19
Inom socialförsäkringen föreslog regeringen flera åtgärder, bland annat  tillfälligt 
slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden, ersättning för karensavdrag, 
 ersättning till riskgrupper och ersättning till arbetsgivare för högre sjuklönekost
nader. Förslagen lämnades i ändringsbudgetar. Åtgärderna beslutades av riks
dagen. 

Hantering av covid-19 och satsningar på sjukvården
Regeringen föreslog tillförsel av stora resurser för vaccinationer, storskalig test
ning och smittspårning. Satsningar föreslogs för att köpa in sjukvårdsmateriel och 
ge tillskott till kommuner och regioner för att hantera uppskjuten vård. Myndig
heter fick uppdrag och ökade anslag för att hantera pandemin och stödja regioner 
och kommuner. Regeringen tog fram en plan för smittskyddsåtgärder.
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Utbildningsdepartementet
Under 2021 ansvarade Utbildningsdepartementet bland annat 
för regeringens utbildnings-, folkbildnings- och forskningspolitik. 
I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde under året 
i medeltal 198 personer.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Åtgärder för en mer likvärdig skola 
Under året pågick arbete med regeringsförslag som syftar till att öka likvärdighe
ten och minska segregationen i skolan. Förslagen avser bland annat förändringar i 
hur grundbeloppet till enskilda huvudmän ska beräknas, att huvudmän aktivt ska 
verka för en allsidig social sammansättning på sina skolenheter och att mer rätt
visa urvalsgrunder för urval till förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska 
lagfästas.

Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och 
fritidshem med konfessionell inriktning 
Det arbetades under året med att ta fram förslag från regeringen om skärpta 
 regler för fristående verksamheter med konfessionell inriktning. Förslagen avser 
bland annat att det ska vara obligatoriskt för den som driver en fristående skola 
att anmäla konfessionell inriktning till Skolinspektionen, och en utökad ägar och 
ledningsprövning. 

Grundläggande behörighet på yrkesprogram
Under 2021 pågick arbete med en proposition med förslag om att alla yrkespro
gram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå 
grundläggande behörighet. Förslaget avser att den som väljer ett yrkesprogram 
förbereder sig för arbetslivet utan att dörren till högre utbildning stängs, vilket 
kan öka intresset för yrkesprogrammen. 

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning
Arbete pågick under året med att ta fram förslag om hur gymnasial utbildning 
inom gymnasieskolan och den yrkesinriktade utbildningen inom kommunal 
vuxen utbildning ska planeras och dimensioneras. Förslaget avser bland annat att 
arbetsmarknadens behov ska vägas in när huvudmän, såväl offentliga som enskil
da, bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas och antalet platser på dessa.

Ett nytt omställningsstudiestöd
Det arbetades under året med förberedelser för det nya omställningsstudiestödet 
som ska stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden och underlätta arbets
givares kompetensförsörjning. Förslaget avser bland annat att yrkesaktiva får möj
lighet att studera upp till 44 veckor med det nya studiestödet, som med bidrag och 
lån för de allra flesta kommer att motsvara minst 80 procent av lönen. 
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Tydligare styrning av lärarutbildningarna
För att skärpa kraven och öka kvaliteten på lärar och förskollärarutbildningarna 
beslutade regeringen om en ny förordning där bestämmelser om de olika utbild
ningarna samlas. Kopplingen mellan teori och praktik stärks, bland annat genom 
att kognitionsvetenskap ska ingå i lärarutbildningen och att alla lärosäten ska 
 använda sig av övningsskolor eller övningsförskolor. 

Strategi för deltagande i Horisont Europa
Under 2021 beslutade regeringen om en nationell strategi för svenskt deltagande 
i Horisont Europa, EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation som 
pågår 2021–2027. Strategin innehåller åtta mål för deltagande i ramprogrammet 
som ska bidra till att uppfylla regeringens övergripande mål för forskningspolitiken. 

Expertgrupp inrättas för Europeiska spallationskällan 
European Spallation Source (ESS) är en internationell forskningsanläggning 
under uppbyggnad utanför Lund. Sverige är värdland för ESS som kommer an
vändas för forskning inom bland annat energi och läkemedel. Under 2021 bedrevs 
ett fortsatt arbete med att stödja ESS utveckling. I budgetpropositionen för 2022 
(prop. 2021/22:1) föreslog regeringen att skjuta till ytterligare 100 miljoner kronor 
till ESS.
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Utrikesdepartementet
Utrikesdepartementet ansvarar för Sveriges utrikes-, bistånds- 
och handelspolitik. Utrikesdepartementet utgör tillsammans 
med drygt 100 ambassader och konsulat i utlandet, utrikesför-
valtningen. I departementet (inklusive kommittéer) tjänstgjorde 
under året i genomsnitt 1 289 personer, varav 495 var  placerade 
på utlandsmyndigheterna. Därutöver var i genomsnitt cirka 
1 400 personer lokalt anställda vid utlandsmyndigheterna.

Under 2021 genomfördes bland annat följande vid departementet:

Starkt och sammanhållet EU
EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. Regeringen verkade under året 
för att alla medlemsstater upprätthåller EU:s gemensamma värderingar och har 
bidragit till att stärka EU som global aktör. 

Demokratisatsningen 
Demokratisatsningen implementerades under året brett i hela utrikesförvaltning
en. Regeringen stod värd för det virtuella mötet Stockholm International Demo
cracy Talks som samlade över 100 demokratiaktörer och MRförsvarare från över 
30 länder. Sverige hade också en framträdande roll inom för demokratisatsningen 
prioriterade områden vid det amerikanska demokratitoppmötet. 

En stark regelbaserad multilateral världsordning 
och delat ansvar för fred och säkerhet
Sverige har värnat den europeiska säkerhetsordningen, inte minst genom ord
förandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 
under 2021. Regeringen har tagit initiativ för global kärnvapennedrustning inom 
Stockholmsinitiativet och arbetat för att stärka och utveckla den  regelbaserade 
multilaterala världsordningen, som utgör en grundbult för svensk utrikes politik.

Hållbar utveckling mot fattigdom och förtryck
Genom kärnstöd och bidrag till multilaterala och internationella organisationer, 
som Världsbanksgruppen och olika FNorgan, har Sverige bidragit till det globala 
genomförandet av Agenda 2030 och därmed till att skapa förutsättningar för bättre 
levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Regeringen har 
även bidragit till det globala arbetet mot covid19pandemin.

En intensifierad miljö- och klimatpolitik 
Sveriges position som en ledande internationell klimataktör befästes ytterligare. 
Utrikesförvaltningen stärkte arbetet för klimatet och den biologiska mångfalden. 
Regeringen tillkännagav en ambition att fördubbla det svenska klimatbiståndet till 
år 2025. Arbetet i de multilaterala utvecklingsbankerna har fokuserat på omställ
ning och anpassningsåtgärder.

Vässad feministisk utrikespolitik
Den feministiska utrikes och utvecklingspolitiken har genomsyrat verksamheten. 
Regeringen har drivit på arbetet för ett mer systematiskt jämställdhetsarbete inom 
EU och FN. I FN är regeringen drivande inom Generation Equalityinitiativet. 
Sveriges ordförandeskap i OSSE bidrog till att flytta fram positionerna för kvin
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nor, fred och säkerhet. Samtidigt främjar utlandsmyndigheterna jämställdhet fort
löpande. 

Fri, rättvis och hållbar världshandel
Sverige har aktivt verkat för att modernisera och stärka Världshandelsorganisa
tionen (WTO). Bland annat genom att initiera en grupp av likasinnade medlems
stater inom EU som verkar pådrivande för en WTOreform. Den handelspolitiska 
rådsgruppen har bland annat diskuterat hur Sveriges handel kan öka i Asien och 
digitalisering kopplat till handel. 

Export- och investeringssatsning för fler jobb i hela landet
Regeringen har fortsatt att genomföra den utvecklade export och investerings
strategin som lanserades 2019. Särskilt fokus har legat på ekonomisk, social och 
ekologisk hållbarhet för tillväxt och jobbskapande i hela landet. En viktig del har 
varit Sveriges deltagande vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai, med flertalet 
evenemang med hållbarhet och innovation som övergripande tema. 

Vässat konsulärt stöd i utlandet 
Utrikesförvaltningen lyckades, genom ett nära samarbete med berörda myndig
heter, evakuera cirka 2 000 svenskar och skyddsbehövande afghaner med kopp
ling till Sverige från Kabul. Ett intensivt arbete med olika individfall i utrikesför
valtningen pågick hela året. Den konsulära krisberedskapen har stärkts ytterligare, 
bland annat genom lärdomar från det konsulära arbetet relaterat till coronapande
min. Den globala pandemirelaterade avrådan från icke nödvändiga resor hävdes, 
men resandet präglades fortsatt av osäkerhet. Arbetet med att ge tydliga råd till 
svenska resenärer är kontinuerligt en prioriterad uppgift för utrikesförvaltningen. 

Särskilda insatser med anledning av coronapandemin

Global tillgång till vaccinering
Under coronapandemin har regeringens stöd för global vaccinering, främst 
genom det globala vaccinsamarbetet Covax, varit särskilt viktigt. Regeringen har 
verkat för en rättvis global tillgång till vaccin och har varit en stark aktör för att 
utveckla vår beredskap för framtida kriser samt bidra till grön återhämtning i ut
vecklingsländer.

Stärkt nordiskt samarbete
Coronapandemin har visat på vikten av ett gott samarbete mellan de nordiska län
derna, inte minst eftersom inreserestriktioner med syfte att bromsa smittsprid
ningen har lett till stora svårigheter i de nordiska gränsregionerna. Regeringen har 
därför fortsatt att verka för ett stärkt nordiskt samarbete, i enlighet med de nord
iska ländernas gemensamma vision om att Norden ska bli världens mest integrera
de och hållbara region till 2030.
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Regeringskansliets interna 
utvecklingsarbete
Regeringskansliet behöver ständigt utvecklas för att vara ett 
effektivt stöd till regeringen samt en attraktiv arbetsgivare. 
Digitaliseringen av Regeringskansliets kärnprocesser är ett 
prioriterat område. 

Arbetet med att skapa förutsättningar för att digitalisera Regeringskansliets kärn
processer har fortsatt. Under året har genomförandet av ett digitalt arbetssätt för 
regeringsärenden påbörjats. Det har också inletts förberedelser för att utveckla 
 arbetssättet för samråd och annan synpunktshantering. Utvecklingen kommer att 
bidra till ökad effektivitet i processerna, höjd kvalitet i produkterna och förbättrad 
interaktion med omgivningen.

Arbetet med att samordna gemensamma myndighetsfunktioner har fortsatt under 
året. I januari bildades en gemensam HRenhet för hela Regeringskansliet i syfte 
att styra den myndighetsgemensamma arbetsgivarpolitiken. Och för Regerings
kansliets gemensamma kommunikationsfunktion (som bildades i januari 2020) 
har olika aktiviteter genomförts för att etablera enheten.

Den pågående pandemin har under året inneburit fortsatta behov av anpassningar 
för att säkerställa verksamheten och en säker arbetsplats med tanke på smittorisk 
samt för att främja en god arbetsmiljö för hemarbete. De digitala mötesformerna 
har utvecklats för att möta behov både internt och externt. Samtidigt har förbere
delser pågått inför en återgång till arbete i myndighetens lokaler. 

Miljöledningsarbetet i Regeringskansliet har fortsatt och aktiviteter för minskad 
miljöpåverkan pågår.
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Sveriges regering 2021
Var fjärde år väljer svenska folket sina representanter till riksdagen. Riksdagen 
utser en statsminister som får i uppdrag att bilda regering.

Sedan den 21 januari 2019 styrdes Sverige av en regering bestående av 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Från och med den 30 november 2021 styrs 
Sverige av en regering bestående av Socialdemokraterna.

Statsrådsberedningen (SB) Magdalena Andersson, statsminister
Hans Dahlgren, EU-minister

Arbetsmarknadsdepartementet (A) Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Johan Danielsson, bostadsminister och biträdande arbetsmarknads-
minister

Finansdepartementet (Fi) Mikael Damberg, finansminister
Max Elger, finansmarknadsminister 
Ida Karkiainen, civilminister

Försvarsdepartementet (Fö) Peter Hultqvist, försvarsminister

Infrastrukturdepartementet (I) Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister

Justitiedepartementet (Ju) Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för 
idrottsfrågor

Kulturdepartementet (Ku) Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Miljödepartementet (M) Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Näringsdepartementet (N) Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister
Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

Socialdepartementet (S) Lena Hallengren, socialminister
Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister

Utbildningsdepartementet (U) Anna Ekström, utbildningsminister
Lina Axelsson Kihlblom, skolminister

Utrikesdepartementet (UD) Ann Linde, utrikesminister
Matilda Ernkrans, biståndsminister
Anna Hallberg, utrikeshandelsminister samt minister med ansvar för 
nordiska frågor 
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Avgångar i regeringen under 2021

Stefan Löfven, statsminister, SB, 2019–2021

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot 
diskriminering och segregation, A, 2019–2021, finansmarknadsminister och biträdande 
finansminister, Fi, 2021

Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och 
arbetet mot segregation och diskriminering, A, 2021

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, biträdande finansminister, Fi, 
2019–2021, miljö- och klimatminister samt vice statsminister, M, 2021

Lena Micko, civilminister, Fi, 2019–2021

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrotts-
frågorna, Ku, 2019–2021

Isabella Lövin, miljö- och klimatminister samt vice statsminister, M, 2019–2021

Ibrahim Baylan, näringsminister, N, 2019–2021 

Jennie Nilsson, landsbygdsminister, N, 2019–2021

Per Olsson Fridh, minister för internationellt utvecklingssamarbete, UD, 2021
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Appendix:  
Regeringskansliet i siffror
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Innehåll
1. Lagstiftningsprocessen
2. Budgetprocessen och myndighetsstyrning
3. Regeringsärenden m.m.
4. EU-arbete och internationellt arbete
5. Extern kommunikation
6. Särskilda projekt och program
7. Internt stöd

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

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

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

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

Regeringskansliet ser kontinuerligt över den interna arbetsfördelningen mellan 
 departementen och Förvaltningsavdelningen i syfte att ge ett effektivt och enhet
ligt verksamhetsstöd till regeringen. Sedan den 1 januari 2021 finns en gemensam 
HRenhet som stöttar regeringen och hela Regeringskansliet i HRfrågor. Den nya 
organisationen ger alla departement stöd och tillgång till den samlade HRkom
petensen i myndigheten. HRenheten är en del av Förvaltningsavdelningen. Sedan 
2020 finns också en gemensam kommunikationsenhet i Förvaltningsavdelningen. 
Utrikesdepartementets kommunikations och HRverksamhet ingår inte i denna 
organisation. 
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1. Lagstiftningsprocessen
Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar eller lagändringar. Majoriteten av lagför
slagen initieras av regeringen.

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

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

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

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

Det förekommer att regeringen redovisar sin inställning i vissa frågor för riksdagen       
utan att samtidigt lämna några lagförslag. Sådana redovisningar kallas skrivelser.

Propositioner och skrivelser trycks allteftersom de beslutas. Läs mer om 
lagstiftnings processen på www.regeringen.se.

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

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 25 26 21 25 22

Finansdepartementet 74 70 78 57 44

Försvarsdepartementet 6 5 4 3 6

Infrastrukturdepartementet 8 15 11

Justitiedepartementet 57 32 27 65 60

Kulturdepartementet 29 13 17 12 16

Miljödepartementet 18 32 34 35 34

Näringsdepartementet 33 30 17 12 16

Socialdepartementet 66 57 54 69 78

Utbildningsdepartementet 47 53 36 36 30

Utrikesdepartementet 8 13 13 14 14

Regeringskansliet 363 330 309 343 331

Andel kvinnor/män 61/39 60/40 60/40 63/37 65/35

Kommitté- och tilläggsdirektiv

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 8 7 7 7 10

Finansdepartementet 20 18 20 21 19

Försvarsdepartementet 3 2 2 3 5

Infrastrukturdepartementet 8 8 3

Justitiedepartementet 29 14 25 31 31

Kulturdepartementet 6 7 4 5 5

Miljödepartementet 10 13 6 13 3

Näringsdepartementet 17 11 4 10 8

Socialdepartementet 19 25 16 28 22

Utbildningsdepartementet 21 17 14 16 10

Utrikesdepartementet 2 2 1 1 1

Regeringskansliet 135 116 107 143 117
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Förteckning över kommittédirektiv och tilläggsdirektiv

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

Arbetsmarknadsdepartementet

2021:22 Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter (A 2021:01)
2021:29 Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn (A 2021:02)
2021:32 Tilläggsdirektiv till utredningen En kommission för jämställda livsinkomster (A 2020:01)
2021:38  Tilläggsdirektiv till Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet  

(A 2020:02)
2021:44 Utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (A 2021:03)
2021:64 Förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring (A 2021:06)
2021:73 Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)
2021:74 En nationell delegation mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)
2021:78 Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen (A 2019:03)
2021:81 De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (A 2021:05)

Finansdepartementet

2021:2  Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen  
(Fi 2021:01)

2021:4 Statistik över hushållens tillgångar och skulder (Fi 2021:02)
2021:5 Undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt (Fi 2021:03)
2021:15 Tilläggsdirektiv till Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer (Fi 2019:05)
2021:28 En samlad lagstiftning om Tullverkets befogenheter (Fi 2021:04)
2021:51 Tilläggsdirektiv till utredningen Ett moderniserat konsumentskydd (Fi 2020:03)
2021:61  Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg  

(Fi 2020:05)
2021:66  Tilläggsdirektiv till utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostads-

marknaden (Fi 2020:11)
2021:67 Tilläggsdirektiv till utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06)
2021:79 Översyn av stödet vid korttidsarbete (Fi 2021:05)
2021:83 Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer (Fi 2020:08)
2021:92 Vattenfrågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06)
2021:97 En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn (Fi 2021:07)
2021:104  En modern dataskyddsreglering för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten och 

förbättrade förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet (Fi 2021:11)
2021:108 Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (Fi 2021:08)
2021:109 En ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel (Fi 2021:10)
2021:110 Försöksverksamhet i kommuner och regioner (Fi 2021:09)
2021:111 Tilläggsdirektiv till utredningen Vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (Fi 2020:09)
2021:114 Ett förbättrat resegarantisystem (Fi 2021:12)

Försvarsdepartementet

2021:9 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (Fö 2021:01)
2021:10 Tilläggsdirektiv till Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01)
2021:25 En ny myndighet för uppföljning och utvärdering (Fö 2021:02)
2021:59 Tilläggsdirektiv till utredningen Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (Fö 2021:01)
2021:86 Tilläggsdirektiv till utredningen om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (Fö 2021:01)
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Infrastrukturdepartementet

2021:3 Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg (I 2019:04)
2021:60 Tilläggsdirektiv till It-driftsutredningen (I 2019:03)
2021:82 Vita certifikat (I 2021:01)

Justitiedepartementet

2021:6  Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra 
 åtgärder för en snabbare lagföring av brott ( Ju 2020:01)

2021:8 Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen ( Ju 2020:09)
2021:13 Tilläggsdirektiv till Gängbrottsutredningen ( Ju 2020:15)
2021:20 Utredningen om inrättande av Myndigheten för psykologiskt försvar ( Ju 2021:01)
2021:24  Behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av 

terrorisminnehåll online ( Ju 2021:02)
2021:27 Tilläggsdirektiv till Utredningen om medicinsk åldersbedömning ( Ju 2020:14)
2021:30 Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap ( Ju 2021:03)
2021:31  Ersättning vid tillgängliggöranden på begäran och alternativ tvistlösning på upphovsrätts-

området ( Ju 2021:04)
2021:34 Biometri i brottsbekämpningen ( Ju 2021:05)
2021:41 Tilläggsdirektiv till Utredningen om barn som misstänks för brott ( Ju 2019:15)
2021:43  Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden  

( Ju 2020:07)
2021:45  Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga 

funktioner och några andra straffrättsliga frågor ( Ju 2020:12)
2021:46  Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om 

års- och koncernredovisningar ( Ju 2021:06)
2021:48  Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter  

( Ju 2021:07)
2021:52 Tilläggsdirektiv till Preskriptionsutredningen ( Ju 2020:19)
2021:56 En skärpt syn på flerfaldig brottslighet ( Ju 2021:08)
2021:58  Datalagring vid brottsbekämpning – ytterligare åtgärder för en modern och ändamålsenlig 

reglering ( Ju 2021:09)
2021:62 Tilläggsdirektiv till Trygghetsberedningen ( Ju 2020:09)
2021:63 Tilläggsdirektiv till 2020 års förverkandeutredning ( Ju 2020:16)
2021:65 Nationell samordning av försörjningsberedskapen ( Ju 2021:10)
2021:70  Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i 

föräldra balken ( Ju 2021:11)
2021:71 Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande ( Ju 2021:12)
2021:75 Tilläggsdirektiv till kommittédirektiv Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet ( Ju 2020:08)
2021:80  En översyn av regleringen om krigsdelegationen, var riksmötet hålls och regeringens norm-

givningskompetens i allvarliga fredstida kriser ( Ju 2021:13)
2021:87 Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott ( Ju 2021:14)
2021:98 Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet ( Ju 2021:16)
2021:99 En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga ( Ju 2021:17)
2021:102 Preventiva tvångsmedel ( Ju 2021:15)
2021:113  Tilläggsdirektiv till Utredningen om preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet 

( Ju 2021:15)
2021:115 Bolaget som brottsverktyg ( Ju 2021:18)
2021:117 Tilläggsdirektiv till Utredningen om privatkopieringsersättning ( Ju 2020:18)
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Kulturdepartementet

2021:18 Tilläggsdirektiv till Återstart för kulturen (Ku 2020:03)
2021:19  Innehållsvillkor för public service på internet och ordningen för beslut vid förhandsprövning  

(Ku 2021:01)
2021:49  Tilläggsdirektiv till Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lanta-

laiset (Ku 2020:01)
2021:100 Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna (Ku 2021:03)
2021:103  Kartläggning och granskning av den politik som förts gentemot samerna och dess konsekvenser 

för det samiska folket (Ku 2021:02)

Miljödepartementet

2021:50 Tilläggsdirektiv till Klimaträttsutredningen (M 2019:05)
2021:57 Tilläggsdirektiv till Miljöprövningsutredningen (M 2020:06)
2021:77 En reglering av användningen av vattenskotrar och liknande farkoster (M 2021:01)

Näringsdepartementet

2021:1 Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik (N 2018:04)
2021:11  Tilläggsdirektiv till Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare 

bokföringslag (N 2020:03)
2021:14  Tilläggsdirektiv till Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur  

(N 2019:01)
2021:16  Prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och 

mineral (N 2021:01)
2021:33 Antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt (N 2021:03)
2021:35 En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske (N 2021:02)
2021:42 En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (N 2021:04)
2021:55 Tilläggsdirektiv till 2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05)

Socialdepartementet

2021:7  Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning 
och ökad träffsäkerhet, BUMS (S 2018:13)

2021:12 Ändamålsenligt utlämnade av läkemedelsstatistik (S 2021:01)
2021:17 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2008:06)
2021:36  Översyn av vissa frågor gällande den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården 

(S 2021:02)
2021:39  Stärkta möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidragsbrotts-

lagen (S 2021:03)
2021:54 Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES (S 2020:10)
2021:68 Författningsberedskap inför framtida pandemier (S 2021:04)
2021:69 Tilläggsdirektiv till Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)
2021:72  Tilläggsdirektiv till Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning 

och ökad träffsäkerhet, BUMS (S 2018:13)
2021:76 Statligt huvudmannaskap för personlig assistans (S 2021:05)
2021:84 Barn och unga i samhällets vård (S 2021:06)
2021:90  Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet 

(S 2021:07)
2021:91 Tilläggsdirektiv till Utredningen om e-recept inom EES (S 2020:10)
2021:93  Ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel med vissa 

receptfria läkemedel samt bättre vid skada till följd av läkemedelsanvändning utanför godkänd 
indikation (S 2021:09)
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2021:94 Översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida – ett modernare regelverk (S 2021:10)
2021:95 Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt (S 2021:08)
2021:96 Tilläggsdirektiv till Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08)
2021:105 Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)
2021:106 Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07)
2021:107 Tilläggsdirektiv till Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (S 2020:12)
2021:112 Tilläggsdirektiv till Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:11)
2021:116 En översyn av arbetsskadeförsäkringen (S 2021:11)

Utbildningsdepartementet

2021:21 Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)
2021:23 Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (U 2021:01)
2021:26 Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen (U 2021:02)
2021:37  Tilläggsdirektiv till Utredningen organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur 

(U 2020:04)
2021:47 Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av högskoleprovet (U 2020:05)
2021:53 Tilläggsdirektiv till Rymdlagsutredningen (U 2020:03)
2021:85 Tilläggsdirektiv till utredningen Sfi-peng till utbildningsanordnare (U 2020:08)
2021:88 Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (U 2021:03)
2021:89 En långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet (U 2021:04)
2021:101 Utökad rätt till fritidshem (U 2021:05)

Utrikesdepartementet

2021:40  En granskning av regeringens, Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas arbete med 
att uppnå frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai (UD 2021:01)

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

http://www.regeringen.se


45Regeringskansliets årsbok 2021

Statens offentliga utredningar och departementsserien

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

Antal SOU

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 4 6 4 7 2

Finansdepartementet 17 18 22 19 10

Försvarsdepartementet 1 4 2 2 3

Infrastrukturdepartementet 2 4 7

Justitiedepartementet 36 17 7 10 33

Kulturdepartementet 6 4 4 3 4

Miljödepartementet 8 6 6 9 7

Näringsdepartementet 11 8 3 6 5

Socialdepartementet 18 13 11 14 22

Utbildningsdepartementet 12 14 7 8 10

Utrikesdepartementet 2 2 1 1 1

Regeringskansliet 115 92 69 83 104

Antal Ds

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen - - - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 7 2 5 1 5

Finansdepartementet 10 2 1 5 4

Försvarsdepartementet 2 1 1 - -

Infrastrukturdepartementet - 1 2

Justitiedepartementet 22 16 15 13 14

Kulturdepartementet 5 2 2 - 2

Miljödepartementet 4 1 1 1 -

Näringsdepartementet 2 4 3 3 1

Socialdepartementet 15 11 3 6 2

Utbildningsdepartementet - - - - 2

Utrikesdepartementet 1 2 2 - 3

Regeringskansliet 68 41 33 30 35
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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

ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet. [86]
Ett utökat skydd mot diskriminering. [94]

Finansdepartementet

En väl fungerande ordning för val och  beslutsfattande i kommuner och  regioner. [16]
Ett moderniserat konsumentskydd. [17]
Stärkt planering för en hållbar utveckling. [23]
Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg. [40]
Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. [42]
Ett nytt regelverk för bygglov. Del 1 och 2. [47]
Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen. [55]
Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer. [57]
En god kommunal hushållning. Digital bilagedel för bilaga 3–6. [75]
En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. [79] 

Försvarsdepartementet

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem. [63]
Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga. [82]
Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering. [103]

Infrastrukturdepartementet

Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering. [1]
Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga 
 förvaltningen. [9]
Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post. [29]
Kontroller på väg. [31]
Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen. [62]
Regler för statliga elvägar. [73]
Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift. [97]

Justitiedepartementet

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. [2]
Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring. [5]
Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. [7]
Andra chans för krisande företag – En ny lag om företagsrekonstruktion. [12]
En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut. [13]
Föreningsfrihet och terroristorganisationer. [15]
Bolags rörlighet över gränserna. Volym 1 & 2. [18]
Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare. [20]
Struktur för ökad motståndskraft. [25]
Ett förbud mot rasistiska organisationer. [27]
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring. [35]
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Gode män och förvaltare – en översyn. [36]
En ny lag om ordningsvakter m.m. [38]
Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar. [43]
Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål. [46]
Kommuner mot brott. [49]
Fri hyressättning vid nyproduktion. [50]
Ändrade regler i medborgarskapslagen. [54]
Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall. [56]
Läge och kvalitet i hyressättningen. [58]
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk. [61]
Ersättning till brottsoffer. [64]
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk. [68]
Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet. [74]
EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – frågan om behörig myndighet. [76]
Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen. [84]
Vägar till ett tryggare samhälle. Vol. 1och 2. [85]
Granskning av utländska direktinvesteringar. [87]
Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. [88]
En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription. [90]
Åtgärder i gränsnära områden. [92]
Säkerhet och tillgänglighet vid val. [96]
Ny förverkandelagstiftning. [100]

Kulturdepartementet

Immunitet för utställningsföremål. [28]
Rätt mottagare. Demokrativillkor och integritet. [66]
Från kris till kraft. Återstart för kulturen. [77]
Rätt mottagare. Granskning och integritet. [99] 

Miljödepartementet

Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering. [10]
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden. [21]
Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin. [24]
Använd det som fungerar. [26]
I en värld som ställer om. Sverige utan fossila drivmedel 2040. [48]
Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. Vol. 1 och 2. [51]
En rättssäker vindkraftsprövning. [53]

Näringsdepartementet

En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning. Del 1 och 2. [45]
Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen. [60]
Vägen mot fossiloberoende jordbruk. [67]
En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet. [81]
Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart. [98] 

Socialdepartementet

Informationsöverföring inom vård och omsorg. [4]
God och nära vård. Rätt stöd till psykisk hälsa. [6]
När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa. Vol. 1 & Vol. 2, bilagor + Samman-
fattning (häfte). [8]
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Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. [14]
En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården. Del 1 och 2. [19]
Hårdare regler för nya nikotinprodukter. [22]
Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. [34]
Stärkt rätt till personlig assistans. Ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare 
sjukvårdande insatser. [37]
Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården. [39]
VAB för vårdåtgärder i skolan. [41]
Tillgänglighetsdirektivet. [44]
Vilja välja vård och omsorg. En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. [52]
Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan. [59]
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet. Volym 1 och 2. [69]
Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur. [71]
Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård. [78]
Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll. [80]
Sverige under pandemin. Volym 1 Smittspridning och smittskydd Volym 2 Sjukvård och folkhälsa. [89]
Från delar till helhet. En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till 
personer med samsjuklighet. [93]
En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker. [95]
Träffsäkert. Införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet. Volym 1. Ett nytt 
 bostads- och familjestöd (Bofast) och statlig underhållsreglering. Volym 2. [101]
E-recept inom EES. [102]

Utbildningsdepartementet

Skolbibliotek för bildning och utbildning. [3]
Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning 
för elever med intellektuell funktionsnedsättning. [11]
Kampen om tiden – mer tid till lärande. [30]
Papper, poddar och ... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial. [32]
En tioårig grundskola. Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och same-
skolan. [33]
Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur. [65]
Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap. [70]
Högskoleprovets organisation och styrning. [72]
Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter. [83]
En ny rymdlag. [91]

Utrikesdepartementet

Enhetlig och effektiv marknadskontroll. [49] 

Ds

Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet. [1]
Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA). [4]
Grundläggande omställnings- och kompetensstöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på 
arbetsmarknaden. [16]
En reformerad arbetsrätt – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. [17]
Arbetslöshetsförsäkringen och förvaltningslagen. [24]
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Finansdepartementet

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen. [2]
Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet. [29]
En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling. [31]
Aktivitetskravet i plan- och bygglagen. [36]

Infrastrukturdepartementet

Bromma flygplats. – underlag för avveckling av drift och verksamhet. [25]
Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket. 
[28]

Justitiedepartementet

Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information. [5]
Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering. [6]
Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar. [8]
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem. [9]
EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering. [10]
Digitaliseringsdirektivets genomförande i svensk bolagsrätt. [15]
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya system för reseuppgifter och resetillstånd. [19]
Nya regler för delgivning och bevisupptagning inom EU. [21]
Avveckling av flottningslagstiftningen? [22]
Ett oberoende tvistlösningsförfarande för kollektiva hyrestvister. [23]
Hittegods i kollektivtrafiken. [26]
Upphovsrätten på den digitala inre marknaden. [30]
Offentlighetsprincipen under covid-19-pandemin. [35]
Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet. [37]

Kulturdepartementet

Vissa statliga insatser på musikområdet. [11]
Ändringar i radio- och tv-lagen. [12]

Näringsdepartementet

Förbud mot prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas. [20]

Socialdepartementet

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör. [7]
Tydligare reglering av hampa. [34]

Utbildningsdepartementet

Nationell plan för trygghet och studiero. [13]
Omställningsstudiestöd – för flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. [18]

Utrikesdepartementet

Vraket efter ubåten ”Som”. [14]
Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden. [32]
Kompletterande bestämmelser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism. [33]

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

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

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

Antal propositioner och skrivelser

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 3 3 3 3 3

Arbetsmarknadsdepartementet 8 10 8 7 7

Finansdepartementet 44 66 63 71 78

Försvarsdepartementet 2 5 3 4 4

Infrastrukturdepartementet 9 13 22

Justitiedepartementet 58 57 42 51 42

Kulturdepartementet 5 9 4 4 6

Miljödepartementet 16 21 7 7 2

Näringsdepartementet 29 25 10 10 16

Socialdepartementet 28 36 22 21 25

Utbildningsdepartementet 12 17 12 9 13

Utrikesdepartementet 15 15 16 10 10

Regeringskansliet 220 264 199 210 228
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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. 2020/21:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2020
Skr. 2020/21:103 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2020
Skr. 2020/21:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2020

Arbetsmarknadsdepartementet

Prop. 2020/21:123 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning
Prop. 2020/21:143 Institutet för mänskliga rättigheter
Prop. 2020/21:163 Förebyggande av våld i nära relationer
Prop. 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet
Skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025
Skr. 2020/21:169 Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft 
Skr. 2021/22:13 Riksrevisionens rapport om arbetssökande över 55 år

Finansdepartementet

Prop. 2020/21:77  Extra ändringsbudget för 2021 – Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder 
med anledning av coronaviruset

Prop. 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen
Prop. 2020/21:82 En översyn av regleringen för tjänstepensionsföretag
Prop. 2020/21:83  Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivar-

avgifter för unga och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:84  Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd 

till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:87  Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och 

framåt
Prop. 2020/21:91 Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format
Prop. 2020/21:97 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer
Prop. 2020/21:99 Vårändringsbudget för 2021
Prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2020/21:110  Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med 

forskning eller utveckling
Prop. 2020/21:111  Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att 

motverka omvända hybrida missmatchningar
Prop. 2020/21:112 En heltäckande tobaksbeskattning – för ökad tydlighet och enhetlighet
Prop. 2020/21:113 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el
Prop. 2020/21:118 Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda
Prop. 2020/21:121  Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda och förstärkta stöd vid korttidsarbete och 

omställningsstöd för företag med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:127 Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning
Prop. 2020/21:128 Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot
Prop. 2020/21:129 Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet
Prop. 2020/21:131 Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning
Prop. 2020/21:137 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland
Prop. 2020/21:138 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Prop. 2020/21:144 Klimatdeklaration för byggnader
Prop. 2020/21:155 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris
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Prop. 2020/21:156 Justerad beräkning av bilförmån
Prop. 2020/21:160  Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbok-

föringen
Prop. 2020/21:166  Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd 

till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Prop. 2020/21:168 Undantag från sekretess för beslut om stöd vid korttidsarbete
Prop. 2020/21:173 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
Prop. 2020/21:174 Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen
Prop. 2020/21:184 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel
Prop. 2020/21:192 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott
Prop. 2020/21:196 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 
Prop. 2020/21:200  Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till 

följd av pandemin
Prop. 2020/21:202  Extra ändringsbudget för 2021 – Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 

19–23-åringar under juni–augusti 2021 
Prop. 2020/21:206 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering
Prop. 2020/21:207 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021
Prop. 2020/21:208  Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd 

till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av corona-
viruset

Prop. 2021/22:1 Budgetpropositionen för 2022
Prop. 2021/22:2 Höständringsbudget för 2021
Prop. 2021/22:4 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
Prop. 2021/22:5 Ett förenklat upphandlingsregelverk
Prop. 2021/22:8 Regellättnader på värdepappersmarknaden och några frågor om referensvärden
Prop. 2021/22:11 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning
Prop. 2021/22:14  En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt 

 förfarande vid sen anmälan om avstämning
Prop. 2021/22:16  Förenklade regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar och 

uppdrag
Prop. 2021/22:20 Avskaffad reklamskatt
Prop. 2021/22:21 Skatteavtal mellan Sverige och Slovenien
Prop. 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar
Prop. 2021/22:25 Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall
Prop. 2021/22:26 Riskskatt för kreditinstitut
Prop. 2021/22:27 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
Prop. 2021/22:33  Förstärkta skattereduktioner för förvärvsinkomster, sjukersättning och aktivitetsersättning
Prop. 2021/22:34 Skattelättnad för cykelförmån och skattefri uthyrning av personliga tillgångar
Prop. 2021/22:35  Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av 

covid-19-pandemin
Prop. 2021/22:37 En möjlighet för vissa försäkringsföreningar att tillämpa anpassade rörelseregler
Prop. 2021/22:41 En ny riksbankslag
Prop. 2021/22:44 Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land
Prop. 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar
Prop. 2021/22:65  En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga 

anstånd
Prop. 2021/22:74 En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Prop. 2021/22:76 Ändrade regler om säkerställda obligationer
Prop. 2021/22:77 Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete
Skr. 2020/21:76  Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt 

regionala utvecklings- och investeringsbanker 2019 och 2020
Skr. 2020/21:93  Riksrevisionens rapport om Finansinspektionens arbete för att motverka intresse-

konflikter
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Skr. 2020/21:98 Redovisning av skatteutgifter 2021
Skr. 2020/21:101 Årsredovisning för staten 2020
Skr. 2020/21:102 Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar
Skr. 2020/21:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020
Skr. 2020/21:145 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2020
Skr. 2020/21:146 Riksrevisionens rapport om utgiftstaket
Skr. 2020/21:162 Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre
Skr. 2020/21:167 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt
Skr. 2020/21:212  Meddelande om kommande förslag om begränsning av avdragsrätten för underskott från 

tidigare år
Skr. 2020/21:218 Riksrevisionens rapport om administrationen i statliga myndigheter
Skr. 2021/22:12  Riksrevisionens rapport om myndigheters service till enskilda som inte kan eller vill vara 

digitala
Skr. 2021/22:47 Riksrevisionens rapport om Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin
Skr. 2021/22:54 Riksrevisionens rapport om AP-fondernas hållbarhetsarbete

Försvarsdepartementet

Prop. 2020/21:186 Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt
Prop. 2020/21:224  Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
Skr. 2021/22:63  Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att 

stärka arméstridskrafterna
Skr. 2021/22:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

Infrastrukturdepartementet

Prop. 2020/21:80 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis
Prop. 2020/21:81  Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
Prop. 2020/21:94 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet
Prop. 2020/21:124 Transportstyrelsens olycksdatabas
Prop. 2020/21:126 Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket
Prop. 2020/21:135 Reduktionsplikt för flygfotogen
Prop. 2020/21:151 Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige
Prop. 2020/21:154 Miljöstyrande start- och landningsavgifter
Prop. 2020/21:180 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019 
Prop. 2020/21:181 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi
Prop. 2020/21:185 Hållbarhetskriterier – genomförande av det omarbetade förnybarhetdirektivet 
Prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät
Prop. 2020/21:190 Förarbevis för vattenskoter
Prop. 2020/21:195  Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis 
Prop. 2021/22:9 Ändringar i vägsäkerhetslagen
Prop. 2021/22:66 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång
Skr. 2020/21:86  Regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av 

järnvägar
Skr. 2020/21:88 Riksrevisionens rapport om automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen
Skr. 2021/22:24 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer
Skr. 2021/22:32 Riksrevisionens rapport om omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon
Skr. 2021/22:56  Riksrevisionens rapport om statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik – Sverige-

förhandlingens storstadsavtal
Skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar
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Justitiedepartementet

Prop. 2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda
Prop. 2020/21:104 Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna
Prop. 2020/21:119 En ny fastighetsmäklarlag – förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
Prop. 2020/21:120  Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar – anpassning av svensk rätt 

till en ny EU-förordning
Prop. 2020/21:125  Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumär-

ken och företagsnamn i ond tro
Prop. 2020/21:142  Regler om internationellt samarbete anpassas till nya regler om skyddstillsyn och tillträ-

desförbud till butik
Prop. 2020/21:148 En effektivare konkurshantering
Prop. 2020/21:149 Förbud mot erkännande av utländska månggiften
Prop. 2020/21:150 Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister
Prop. 2020/21:153 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program
Prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor
Prop. 2020/21:159 Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten
Prop. 2020/21:161 Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet
Prop. 2020/21:165 Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia
Prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott
Prop. 2020/21:176  Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att 

åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion
Prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppe hålls tillstånd vid gymnasie studier
Prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen
Prop. 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet 
Prop. 2020/21:197  Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och 

Förenade kungariket 
Prop. 2020/21:201 Stärkt skydd för hyresgäster
Prop. 2020/21:204 Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt 
Prop. 2020/21:209 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör
Prop. 2020/21:214 Utökade möjligheter att avgöra mål på handlingar i allmän domstol
Prop. 2020/21:216 Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål
Prop. 2020/21:217 Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer
Prop. 2020/21:222 Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem
Prop. 2021/22:17 Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet
Prop. 2021/22:40 Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut
Prop. 2021/22:42 Föreningsfrihet och terroristorganisationer
Prop. 2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare
Prop. 2021/22:52 Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning
Prop. 2021/22:55 Utlandsspioneri
Prop. 2021/22:59 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten
Prop. 2021/22:68 Vissa frågor om sekretess när Justitiekanslern bevakar statens rätt
Prop. 2021/22:81 Anpassning av svensk rätt till EU:s nya in- och utresesystem
Skr. 2020/21:108 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden
Skr. 2021/22:6 Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap
Skr. 2021/22:29 Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig
Skr. 2021/22:57  Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till 

brottsutsatta
Skr. 2021/22:73 2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Skr. 2021/22:79 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2020
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Kulturdepartementet

Prop. 2021/22:19 En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket
Skr. 2020/21:95 Barns och ungas läsning
Skr. 2020/21:105 Ungdomspolitisk skrivelse
Skr. 2020/21:109 Politik för konstnärers villkor 
Skr. 2020/21:116 Riksrevisionens rapport om granskningsnämndens granskning av public service
Skr. 2020/21:164  Återkallelse av proposition 2020/21:64 En konsultationsordning i frågor som rör det 

samiska folket

Miljödepartementet

Prop. 2020/21:198 Producentansvar och straffansvar för nedskräpning
Prop. 2021/22:15 Regeringsprövning av kalkstenstäkter i undantagsfall

Näringsdepartementet

Prop. 2020/21:134  Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter
Prop. 2020/21:157 Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
Prop. 2020/21:183 Utfodring av vilt 
Prop. 2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion
Prop. 2021/22:18 Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem
Prop. 2021/22:48 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken
Prop. 2021/22:49 Märkning och registrering av katter
Prop. 2021/22:50 Krav på rapportering av betalningstider
Prop. 2021/22:58  Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen 

med frivillighet som grund
Skr. 2020/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030
Skr. 2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande 
Skr. 2020/21:178  Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken – bristande tillförlitlig-

het 
Skr. 2020/21:210 Riksrevisionens rapport om transportbidraget
Skr. 2020/21:223 Riksrevisionens rapport om statens ansvar för veterinär service
Skr. 2021/22:3 En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga
Skr. 2021/22:31  Riksrevisionens rapport om hållbart företagande och styrning av de statligt ägda bolagen

Socialdepartementet

Prop. 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag
Prop. 2020/21:107 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
Prop. 2020/21:132  En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin 

samt spel om pengar 2021–2025
Prop. 2020/21:139 Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden 
Prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring
Prop. 2020/21:172 Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 
Prop. 2020/21:175 Stärkt kompetens i vård och omsorg – reglering av undersköterskeyrket
Prop. 2020/21:177 Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring 
Prop. 2020/21:199 Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan 
Prop. 2020/21:203 Justerad indragningsbestämmelse inom underhållsstödet
Prop. 2020/21:205 Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 
Prop. 2020/21:219  Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

 serveringsställen
Prop. 2020/21:220 Bättre uppföljning av läkemedel för djur
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Prop. 2020/21:221 Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19
Prop. 2021/22:67 Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund
Prop. 2021/22:69  Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Prop. 2021/22:72 Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform
Skr. 2020/21:89 Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen
Skr. 2020/21:179 Återkallelse av regeringens proposition 2020/21:48 Organdonation
Skr. 2020/21:211 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020
Skr. 2020/21:215 Skrivelse Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem
Skr. 2021/22:38 Riksrevisionens rapport om öppna jämförelser i socialtjänsten
Skr. 2021/22:43 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel
Skr. 2021/22:60 Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning
Skr. 2021/22:62  Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen 

Utbildningsdepartementet

Prop. 2020/21:122 Bättre studiestöd högre upp i åldrarna
Prop. 2020/21:136  Möjlighet för regeringen att tillfälligt frångå huvudregeln för fördelning av platser vid 

urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid
Prop. 2020/21:141 Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation
Prop. 2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens
Prop. 2021/22:28  Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom 

Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina
Prop. 2021/22:36 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper
Prop. 2021/22:45 Ökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister
Prop. 2021/22:51 En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt
Prop. 2021/22:64  Etisk granskning av forskning – en övergångsbestämmelse som avser kliniska läke-

medelsprövningar
Skr. 2020/21:213  Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor
Skr. 2021/22:7 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet
Skr. 2021/22:39 Riksrevisionens rapport om Pisaundersökningen 2018
Skr. 2021/22:53 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

Utrikesdepartementet

Prop. 2020/21:96 Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer
Prop. 2020/21:189 Anpassningar till EU:s marknadskontrollsförordning
Prop. 2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Prop. 2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Prop. 2021/22:30  Sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska arbetet med att uppnå 

frigivning av två svenska medborgare utomlands
Skr. 2020/21:90 Nordiskt samarbete 2020
Skr. 2020/21:106  Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2019 och 

helåret 2020
Skr. 2020/21:114  Strategisk exportkontroll 2020 – krigsmateriel och produkter med dubbla användnings-

områden
Skr. 2020/21:117 Riksrevisionens rapport om Sidas garantiverksamhet
Skr. 2020/21:147  Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 

andra halvåret 2019 och helåret 2020

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

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

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

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

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

Antal utfärdade lagar och förordningar per departement

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 3 6 5 1 2

Arbetsmarknadsdepartementet 81 71 39 68 52

Finansdepartementet 311 457 306 299 306

Försvarsdepartementet 16 43 28 23 15

Infrastrukturdepartementet 102 87 117

Justitiedepartementet 266 521 326 354 307

Kulturdepartementet 51 71 42 29 24

Miljödepartementet 139 225 58 112 61

Näringsdepartementet 173 316 96 47 137

Socialdepartementet 186 233 194 167 196

Utbildningsdepartementet 108 144 102 93 103

Utrikesdepartementet 9 26 16 21 17

Regeringskansliet 1 343 2 113 1 314 1 301 1 337

Exklusive författningar som utfärdats av annan myndighet.

http://www.svenskforfattningssamling.se


58Regeringskansliets årsbok 2021

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

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

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

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

Regeringen lämnar budgetpropositionen till riksdagen senast den 20 september. 
Vid valår ska den i stället lämnas senast tre veckor efter att riksdagen vid om
röstning funnit att statsministern har tillräckligt stöd i riksdagen eller tre veckor 
efter att en ny regering har tillträtt, om ett regeringsskifte ägt rum.

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

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

I budgetprocessen hanterades drygt 1 113 miljarder kronor år 2021.  
I tabellerna nedan redovisas utfallet av statsbudgetens utgifter respektive 
inkomster under de senaste åren i löpande priser. 

2017 2018 2019 2020 2021

Inkomster 1 001,4 1 072,1 1 055,5 998,5 1 191,3

Utgifter m.m. 939,6 992,1 943,6 1 219,1 1 113,4

Statsbudgetens saldo 61,8 80,0 111,9 –220,6 77,9

Inkomstsiffrorna för 2021 är ett preliminärt utfall. Tidigare års siffror är 
 korrigerade.

Inkomster i miljarder kronor

2017 2018 2019 2020 2021

Direkta skatter på arbete 635,3 656,9 660,5 668,7 689,8

Indirekta skatter på arbete 558,7 585,9 604,8 581,8 637,3

Skatt på kapital 263,1 261,4 282,2 271,8 340,0

Skatt på konsumtion och insatsvaror 557,5 580,5 596,9 602,9 654,3

Skatt på import 6,3 6,5 6,9 6,2 7,3

Restförda och övriga skatter 18,3 20,3 12,6 9,6 –4,9

Avgående poster, skatter till EU –6,3 –6,5 –6,9 –6,2 –7,3

Avgående poster, skatter till andra sektorer –962,0 –1 000,9 –1 033,1 –1 054,5 –1 109,3

Periodiseringar –13,9 24,0 –15,5 –42,9 27,8

Inkomster av statens verksamhet 27,4 32,8 35,3 46,1 43,3

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

Återbetalning av lån 0,8 0,7 0,8 0,7 1,1

Kalkylmässiga inkomster 11,4 12,2 14,2 16,2 17,8

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

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet –105,7 –116,0 –115,8 –116,9 –120,5

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

Totala inkomster 1 001,4 1 072,1 1 055,5 998,5 1 191,3
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Utgifter i miljarder kronor

Utgiftsområde 2017 2018 2019 2020 2021

1 Rikets styrelse 13,3 14,3 14,6 15,7 16,4

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

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

4 Rättsväsendet 44,1 45,9 49,4 53,0 57,2

5 Internationell samverkan 2,0 1,9 2,3 2,1 1,8

6 Försvar och samhällets krisberedskap 50,4 53,5 60,6 63,1 70,6

7 Internationellt bistånd 36,7 42,8 44,2 46,5 47,5

8 Migration 40,0 19,6 11,8 9,6 8,2

9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 67,4 78,4 79,6 101,8 138,0

10 
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktions-
nedsättning

101,9 99,7 97,9 117,9 113,1

11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 34,7 34,8 34,5 36,7 38,0

12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 88,7 95,2 97,3 99,9 101,1

13  Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 23,9 22,2 16,9 8,5 6,2

14 Arbetsmarknad och arbetsliv 71,6 73,9 73,4 87,2 91,9

15 Studiestöd 19,7 21,1 22,8 25,1 26,6

16 Utbildning och universitetsforskning 71,1 76,0 78,5 83,0 91,3

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 14,5 16,0 15,8 20,4 22,7

18
 Samhällsplanering, bostadsförsörjning,  byggande 
samt konsumentpolitik 

3,8 4,6 3,1 3,8 5,2

19 Regional utveckling 2,8 3,6 3,3 3,2 3,2

20 Allmän miljö- och naturvård 7,8 10,4 9,4 11,0 16,7

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

22 Kommunikationer 53,2 56,6 58,6 65,2 72,1

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

24 Näringsliv 6,4 7,5 7,3 60,4 30,4

25 Allmänna bidrag till kommuner 105,6 111,4 120,1 158,0 153,2

26 Statsskuldsräntor m.m. 10,6 13,6 22,2 19,6 –1,3

27 Avgiften till Europeiska unionen 24,2 35,0 37,7 47,2 52,3

Summa utgiftsområden 940,7 988,5 1 012,9 1 191,1 1 214,7

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

Riksgäldskontorets nettoutlåning m.m. –2,9 2,0 –66,9 21,3 –97,0

Totala utgifter 939,6 992,1 943,6 1 219,1 1 113,4
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Myndighetsstyrning

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

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

Myndigheternas instruktioner är de viktigaste styrdokumenten för regering-
ens långsiktiga och strategiska styrning. I myndighetens instruktion regle-
ras 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 liksom särskilda förordningar. 
Årlig styrning sker i regleringsbreven. Därtill förekommer särskilda regerings-
beslut.

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 också uppföljningen av myndig-
heternas verksamhet. Detta sker bland annat genom dialog mellan före-
trädare för regeringen och myndighetens ledning.
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Antal myndigheter under regeringen

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

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 2 2 2 2 2

Arbetsmarknadsdepartementet 7 8 12 12 12

Finansdepartementet 44 45 46 46 46

Försvarsdepartementet 7 7 7 7 7

Infrastrukturdepartementet 12 12 12

Justitiedepartementet 19 19 19 18 18

Kulturdepartementet 25 25 23 23 23

Miljödepartementet 12 12 8 8 8

Näringsdepartementet 22 22 13 13 13

Socialdepartementet 16 17 15 15 15

Utbildningsdepartementet 53 53 47 48 48

Utrikesdepartementet 8 8 8 8 8

Regeringskansliet 215 218 212 212 212

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 

2017 2018 2019 2020 2021

Regleringsbrev

till anslag 103 100 98 103 107

till myndighet 221 222 216 216 216

Ändringsbeslut

till anslag 84 106 113 147 134

till myndighet 205 251 342 355 390

Totalt 613 679 769 821 847
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Antal regleringsbrev och ändringsbeslut per departement 

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 7 6 3 6 3

Arbetsmarknadsdepartementet 26 40 51 69 65

Finansdepartementet 78 101 109 102 91

Försvarsdepartementet 17 14 22 21 19

Infrastrukturdepartementet 17 55 53

Justitiedepartementet 43 50 53 50 53

Kulturdepartementet 73 73 101 100 98

Miljödepartementet 30 39 39 39 33

Näringsdepartementet 93 99 89 86 94

Socialdepartementet 88 104 89 100 98

Utbildningsdepartementet 110 108 138 132 195

Utrikesdepartementet 48 45 58 61 45

Regeringskansliet 613 679 769 821 847

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

Utnämningar

Regeringskansliet stödjer regeringen i dess arbete med att utnämna chefer 
för myndigheter och vissa andra högre befattningshavare i den offentliga 
sektorn. I förteckningen nedan redovisas vilka som under år 2021 utnämnts  
till chefer för myndigheter som lyder direkt under regeringen. Under 2021 
nyutnämndes 19 myndighetschefer.

Dep. Namn Titel Myndighet

A Håkan Forsberg GD Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige  
(Svenska ESF-rådet)

Fi Ulrica Messing Landshövding Länsstyrelsen i Blekinge län

Fi Marita Ljung Landshövding Länsstyrelsen i Jämtlands län

Fi Lotta Finstorp Landshövding Länsstyrelsen i Norrbottens län

Fi Åsa Lindh GD Statens servicecenter

Fi Karolina Ekholm Riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret*

Ju Anders Alenskär GD Brottsoffermyndigheten

Ju Charlotte Petri Gornitzka GD Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ju Charlotte von Essen Säkerhetspolischef Säkerhetspolisen

Ju Henrik Landerholm GD Myndigheten för psykologiskt försvar*

Ku Lisa Månsson Överintendent Naturhistoriska riksmuseet

Ku Joakim Malmström Riksantikvarie Riksantikvarieämbetet

www.esv.se
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Dep. Namn Titel Myndighet

Ku Magnus Hagberg Överintendent Statens historiska museer

Ku Lars Amréus Överintendent Statens maritima och transporthistoriska museer

M Johan Anderberg GD Statens geotekniska institut

S Karin Tegmark Wisell GD Folkhälsomyndigheten

S Björn Eriksson GD Läkemedelsverket

U Olle Norberg GD Institutet för rymdfysik

U Eino Örnfeldt GD Universitets- och högskolerådet

Vikarierande myndighetschefer som utnämnts samt omförordnanden av myndighetschefer under 2021 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 dispensären
den 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 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 56 44 75 59 85

Arbetsmarknadsdepartementet 147 145 198 233 270

Finansdepartementet 600 688 648 751 723

Försvarsdepartementet 345 346 326 300 308

Infrastrukturdepartementet 282 510 406

Justitiedepartementet 892 888 811 911 887

Kulturdepartementet 343 296 310 285 325

Miljödepartementet 447 442 289 273 285

Näringsdepartementet 735 738 411 399 433

Socialdepartementet 510 537 414 568 639

Utbildningsdepartementet 464 691 437 424 495

Utrikesdepartementet 416 447 432 470 457

Regeringskansliet 4 955 5 262 4 633 5 183 5 313

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

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

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 1 723 1 721 1 612 2 030 2 162

Arbetsmarknadsdepartementet 2 467 1 994 2 302 2 695 2 391

Finansdepartementet 4 786 3 821 4 265 5 190 4 020

Försvarsdepartementet 1 759 1 451 1 344 1 271 1 313

Infrastrukturdepartementet 3 391 3 423 3 364

Justitiedepartementet 10 002 5 222 4 232 4 749 4 301

Kulturdepartementet 2 716 2 284 2 046 2 756 2 512

Miljödepartementet 3 326 2 973 2 137 2 119 2 449

Näringsdepartementet 7 512 5 714 2 129 3 136 3 106

Socialdepartementet 7 516 6 058 5 273 9 955 8 302

Utbildningsdepartementet 5 193 4 798 4 416 6 840 5 040

Utrikesdepartementet 21 097 20 973 19 112 19 260 18 623

Förvaltningsavdelningen 1 610 1 484 1 568 1 458 2 210

Regeringskansliet 69 707 58 493 53 827 64 882 59 793

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.

2017 2018 2019 2020 2021

Regeringskansliet 12 399 14 950 16 424 13 152 13 914

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 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 1 1 - - -

Arbetsmarknadsdepartementet 3 1 16 10 16

Finansdepartementet - 2 1 2 1

Försvarsdepartementet 1 - - - -

Infrastrukturdepartementet 7 5 5

Justitiedepartementet 7 14 6 9 7

Kulturdepartementet 41 32 20 31 20

Miljödepartementet 112 108 69 79 62

Näringsdepartementet 20 28 34 12 7

Socialdepartementet 42 83 37 27 13

Utbildningsdepartementet 8 10 8 13 10

Utrikesdepartementet 1 468 1 579 1 775 1 582 1 530

Förvaltningsavdelningen - - - - -

Regeringskansliet 1 703 1 858 1 973 1 770 1 671

Dispenser och överklaganden

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen - - - 1 -

Arbetsmarknadsdepartementet - - 1 - 1

Finansdepartementet 15 4 76 49 41

Försvarsdepartementet 1 - - - -

Infrastrukturdepartementet 189 62 86

Justitiedepartementet 34 32 83 107 88

Kulturdepartementet 1 - - - 1

Miljödepartementet 100 92 76 75 63

Näringsdepartementet 115 94 32 11 19

Socialdepartementet 1 - - 8 3

Utbildningsdepartementet 2 4 1 1 2

Utrikesdepartementet - - - - -

Förvaltningsavdelningen - - 1 - -

Regeringskansliet 269 226 459 314 304
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4. EU-arbete och internationellt arbete 
Utlandsmyndigheterna – Sveriges ambassader och generalkonsulat med flera –  
är regeringens och Regeringskansliets förlängda arm i världen. Utlandsmyndig
heterna stärker genomslaget för regeringens politik, tillvaratar svenska intressen 
i utlandet och bistår vid behov personer hemmahörande i Sverige med konsulär 
hjälp utomlands.

I takt med globaliseringen och Sveriges medlemskap i EU har Regeringskansliets 
internationella och EU relaterade arbete ökat och är numera 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 depar tementens internationella arbete är att företräda Sverige i internationella 
 förhandlingar, bland annat inom FN systemet. Departementen deltar även 
i bilaterala möten med andra EU medlemsländer, anordnar internationella 
konferenser samt informerar riksdagen om EUarbetet och övrigt internationellt 
samarbete.

Utlandsmyndigheter

Beskickningar

Abu Dhabi

Abuja

Addis Abeba

Alger

Amman

Ankara

Aten

Bagdad

Baku

Bamako

Bangkok

Beirut

Belgrad

Berlin

Bern

Bogotá D.C.

Brasilia

Budapest

Buenos Aires

Bukarest

Canberra

Chisinau

Damaskus

Dar es-Salaam

Dhaka

Doha

Guatemala

Haag

Hanoi

Harare

Havanna

Helsingfors

Islamabad

Jakarta

Jerevan

Kabul

Kairo

Kampala

Khartoum

Kiev

Kigali

Kinshasa

Kuala Lumpur

Köpenhamn

La Paz

Lima

Lissabon

London

Luanda

Lusaka

Madrid

Manila

Maputo

Mexico City

Minsk

Monrovia

Moskva

Nairobi

New Delhi

Nicosia

Nur-Sultan

Oslo

Ottawa

Ouagadougou

Paris

Peking

Phnom Penh

Prag

Pretoria

Pristina

Pyongyang

Rabat

Reykjavik

Riga

Riyadh

Rom

Santiago de Chile

Sarajevo

Seoul

Singapore

Skopje

Tallinn

Tbilisi

Teheran

Tel Aviv

Tirana

Tokyo

Tunis

Vilnius

Warszawa

Washington

Wien

Zagreb

Konsulat

Bryssel

Hongkong

Istanbul

Jerusalem

Mariehamn

Mumbai

New York

S:t Petersburg

Shanghai
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Representationer och delegationer

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

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

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

Stockholmsbaserade ambassadörer

De åtta sändebuden har följande ackrediteringar:

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

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

Viseringar och pass

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

2017 2018 2019 2020 2021

Ansökning om viseringar 249 349 253 297 280 076 39 557 27 430

Utfärdade och beslutade pass 
och nationella id-kort

29 458 30 536 33 503 28 839 36 557

Ansökning om uppehållstillstånd 70 996 70 770 61 042 40 910 50 940
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Utlandsstationerade

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

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen - - 6 7 7

Arbetsmarknadsdepartementet 1 1 1 1 1

Finansdepartementet 7 7 7 8 7

Försvarsdepartementet 13 13 13 12 12

Infrastrukturdepartementet 3 4 4

Justitiedepartementet 9 8 8 8 7

Kulturdepartementet 7 8 7 7 7

Miljödepartementet 4 4 3 3 3

Näringsdepartementet 16 14 11 11 10

Socialdepartementet 3 3 3 3 3

Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3

Utrikesdepartementet 540 544 529 482 495

Förvaltningsavdelningen - - - - -

Regeringskansliet 604 605 593 548 559

Andel kvinnor/män 55/45 56/44 56/44 55/45 54/46



72Regeringskansliets årsbok 2021

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 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 1 304 1 067 1 370 380 512

Arbetsmarknadsdepartementet 812 768 837 152 134

Finansdepartementet 2 936 3 079 2 867 385 243

Försvarsdepartementet 1 420 1 449 1 272 276 341

Infrastrukturdepartementet 843 136 92

Justitiedepartementet 2 459 2 438 1 908 304 256

Kulturdepartementet 628 633 525 75 38

Miljödepartementet 2 168 2 128 1 955 286 191

Näringsdepartementet 3 484 3 072 2 116 345 218

Socialdepartementet 1 727 1 227 1 091 158 48

Utbildningsdepartementet 1 246 936 1 002 120 152

Utrikesdepartementet 17 389 18 284 17 616 4 902 5 238

Förvaltningsavdelningen 561 779 485 137 136

Regeringskansliet 36 134 35 860 33 887 7 656 7 599

Uppgifterna för 2020 har justerats eftersom resestatistik inkommit efter publiceringen av 
årsboken 2020.



73Regeringskansliets årsbok 2021

Faktapromemorior om nya EU-förslag

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

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 10 10 7 14 4

Arbetsmarknadsdepartementet 4 5 2 9 6

Finansdepartementet 22 39 12 23 22

Försvarsdepartementet 2 1 - - 1

Infrastrukturdepartementet 1 9 16

Justitiedepartementet 20 28 1 16 20

Kulturdepartementet 2 4 - 2 1

Miljödepartementet 7 10 2 10 9

Näringsdepartementet 22 23 12 13 12

Socialdepartementet 1 3 1 9 11

Utbildningsdepartementet 5 8 1 5 2

Utrikesdepartementet 15 17 8 11 10

Regeringskansliet 110 148 47 121 114

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

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

• kommunicera regeringens politik och statsrådens arbete

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

• skriva underlag inför framträdanden och tal

• besvara brev från allmänheten och frågor från medier

• arrangera och delta i seminarier och andra evenemang

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

Regeringskansliets digitala kanaler

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

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

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

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

I tabellen redovisas antalet interpellationssvar, det vill säga ett muntligt svar 
från ett statsråd på en skriftlig fråga från en riksdagsledamot. 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 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen - - 1 1 1

Arbetsmarknadsdepartementet 48 8 22 19 70

Finansdepartementet 60 36 70 49 82

Försvarsdepartementet 27 6 11 3 15

Infrastrukturdepartementet 39 68 100

Justitiedepartementet 81 55 79 87 89

Kulturdepartementet 18 21 10 17 34

Miljödepartementet 51 17 27 27 58

Näringsdepartementet 120 88 29 42 86

Socialdepartementet 67 39 62 34 57

Utbildningsdepartementet 32 16 33 27 31

Utrikesdepartementet 44 24 50 48 50

Regeringskansliet 548 310 433 422 673

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

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

www.riksdagen.se
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Frågesvar till riksdagen

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

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 2 2 4 1 2

Arbetsmarknadsdepartementet 75 68 51 81 126

Finansdepartementet 199 101 175 246 269

Försvarsdepartementet 49 28 26 38 47

Infrastrukturdepartementet 171 353 397

Justitiedepartementet 363 289 322 414 562

Kulturdepartementet 37 23 44 72 108

Miljödepartementet 117 57 87 119 174

Näringsdepartementet 377 260 217 251 318

Socialdepartementet 286 137 213 395 501

Utbildningsdepartementet 93 63 65 115 182

Utrikesdepartementet 231 122 205 413 448

Regeringskansliet 1 829 1 150 1 580 2 498 3 134

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 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 268 375 251 306 238

Arbetsmarknadsdepartementet 921 758 680 1 211 601

Finansdepartementet 857 944 734 1 211 1 026

Försvarsdepartementet 234 188 103 102 69

Infrastrukturdepartementet 448 999 891

Justitiedepartementet 2 741 1 381 1 078 1 101 866

Kulturdepartementet 653 686 434 682 719

Miljödepartementet 828 759 594 531 820

Näringsdepartementet 840 804 330 239 98

Socialdepartementet 1 870 2 669 1 869 5 271 4 621

Utbildningsdepartementet 2 245 2 108 1 694 3 936 2 672

Utrikesdepartementet 1 075 899 754 733 1 193

Förvaltningsavdelningen - - 1 - -

Regeringskansliet 12 532 11 571 8 970 16 322 13 814
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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 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 765 736 443 181 247

Arbetsmarknadsdepartementet 402 295 307 63 49

Finansdepartementet 758 861 697 182 114

Försvarsdepartementet 581 386 417 133 157

Infrastrukturdepartementet 198 64 44

Justitiedepartementet 774 556 324 158 138

Kulturdepartementet 632 297 361 90 269

Miljödepartementet 562 733 603 152 50

Näringsdepartementet 1 332 1 178 623 129 120

Socialdepartementet 1 009 689 540 241 125

Utbildningsdepartementet 707 564 360 140 217

Utrikesdepartementet 1 017 1 029 811 112 259

Förvaltningsavdelningen 488 507 498 331 360

Regeringskansliet 9 027 7 831 6 182 1 976 2 149

Uppgifterna för 2020 har justerats eftersom resestatistik inkommit efter publiceringen av 
årsboken 2020.
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6. Särskilda projekt och program 2021
Med särskilda projekt och program menas verksamhet av förvaltningskaraktär 
som bedrivs i Regeringskansliet. De bekostas med medel från Regeringskansliets 
förvaltningsanslag eller från något annat anslag till regeringens eller Regerings
kansliets disposition. Det kan till exempel vara när

• regeringen fördelar projektmedel

• verksamheten utgör en plattform för debatt och opinionsbildning

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

• projekten är avsedda att pågå under en begränsad tid.

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

Förteckningen nedan visar ett urval av projekt och program som var verksamma 
under 2021.
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- Projekt/program Start Slut Beskrivning

A Delegationen för unga och 
nyanlända till arbete (Dua)

2014 2023 Delegationen främjar samverkan mellan olika aktörer 
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 Delegation mot arbetslivs-
kriminalitet

2021 2025 Delegationen samlar och stödjer relevanta aktörer som 
motverkar arbetslivskriminalitet, förstärker kunskapen 
kring arbetslivskriminaliteten i Sverige och sprider 
kunskapen om internationella erfarenheter.

A Jämställdhetsintegrering i 
statliga myndigheter – JiM

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

I Elektrifierings -
kommissionen

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

Ju Delegationen för 
 migrationsstudier  
( Ju 2013:17)

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

Ku Demokratin 100 år – 
 Nationell samling för  
en stark demokrati

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

M Agenda 2030 och globala 
målen

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

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

M Global ledarskapsgrupp för 
att minska industrins utsläpp

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

N Regeringens strategiska 
samverkansprogram, 
2019–2022

2019 2022 Samverkansprogrammen samlar näringsliv, akademi, 
civila samhället och offentliga aktörer kring ett antal 
tematiska samhällsutmaningar. Temana är: Näringslivets 
klimatomställning; Kompetensförsörjning och livslångt 
lärande; Näringslivets digitala strukturomvandling samt 
Hälsa och life science.

S Partsrådet för ett hållbart 
arbetsliv

2018 2022 Pensionsgruppens företrädare träffar parterna för att 
diskutera och förankra arbetet med att förändra 
pensionssystemet. För att åstadkomma förändringarna 
som krävs för trygga pensioner är parternas deltagande 
avgörande. I samtalen deltar bland annat Arbetsgivar-
verket, LO, SACO, SKR, Svenskt näringsliv och TCO.
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7. Internt stöd
Tjänstgörande per departement 

Tabellen nedan visar antal tjänstgörande i genomsnitt per departement. 
Kolumnen till höger visar andelen kvinnor respektive män i genomsnitt vid 
varje departement 2021.

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

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Andel 
kvinnor/

män

Statsrådsberedningen 187 189 191 212 206 60/40

Arbetsmarknadsdepartementet 158 155 176 192 193 71/29

Finansdepartementet 551 541 562 508 505 56/44

Försvarsdepartementet 151 151 137 131 132 51/49

Infrastrukturdepartementet 131 179 173 55/45

Justitiedepartementet 435 413 398 433 428 64/36

Kulturdepartementet 149 130 121 113 117 72/28

Miljödepartementet 202 213 201 196 196 68/32

Näringsdepartementet 502 483 333 296 295 63/37

Socialdepartementet 295 281 250 255 287 70/30

Utbildningsdepartementet 245 237 207 213 198 70/30

Utrikesdepartementet 1 307 1 342 1 299 1 266 1 289 59/41

Förvaltningsavdelningen 585 592 559 629 699 59/41

Regeringskansliet 4 767 4 727 4 564 4 623 4 715 61/39

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

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

Tabellen nedan visar medelantal tjänstgörande per personalgrupp för 
 respektive år.

2017 2018 2019 2020 2021

Chefer 513 510 506 513 518

Handläggare 2 824 2 830 2 764 2 774 2 887

Specialister 617 574 543 587 570

Politiskt anställda 204 203 181 204 193

AdmService 610 610 570 545 548

Hela RK 4 767 4 727 4 564 4 623 4 715

Räknat som årsarbetskrafter 4 630 4 599 4 446 4 505 4 601

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och 
utlandsstationerade, som varit i tjänst hel eller del av en månad respektive år.

Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte.

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

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

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

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

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

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

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn har tagits till arbetets omfattning, 
exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en årsarbetskraft.
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Andel kvinnor/män per personalgrupp 
Diagrammet nedan visar andelen kvinnor och män per personalgrupp. 
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Medelålder och genomsnittlig anställningstid
Diagrammen nedan visar medelålder respektive den genomsnittliga 
 anställningstiden per personalgrupp bland tjänstgörande under 2021.
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Medelåldern för tjänstgörande i Regeringskansliet var 47 år under 2021. 

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

Personalomsättning

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

En del av Regeringskansliets arbetsuppgifter kräver dock aktuella yrkes-
erfarenheter från andra delar av samhället. Detta gäller framför allt anställda 
på Regeringskansliets specialistavtal, det vill säga tidsbegränsade anställningar  
i departement och kommittéer. Den externa personalrörligheten bland depar-
tementsanställda (exklusive kommittéanställda) var 13 procent under 2021, 
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 2,1 procent 2021. För kvinnor var 
sjukfrånvaron 2,5 procent och för männen 1,5 procent 2021. Vid produk-
tionen av Regeringskansliets årsbok för 2021 var denna statistik för den 
statliga sektorn som helhet 2021 inte fastställd men för 2020 var den som 
jämförelse 3,9 procent.

Kvinnor Män Totalt

Långtidsfrånvaro
Korttidsfrånvaro <60 dagar
Staten totalt 2020

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

RK 2019
RK 2020

RK 2021
RK 2017

RK 2018

Staten 2020
RK 2019

RK 2020
RK 2021

RK 2017
RK 2018

Staten 2020
RK 2019

RK 2020
RK 2021

RK 2017
RK 2018

Staten 2020

Sjukfrånvaro per åldersgrupp
Av diagrammet nedan framgår att den långa sjukfrånvaron inom Regerings-
kansliet, liksom i övriga samhället, ökar med åldern. Totalt 5 procent av de 
tjänstgörande i Regeringskansliet är 29 år eller yngre, 54 procent är mellan 
30 och 49 år och 41 procent är 50 år eller äldre. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 2021
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Föräldraledighet och vård av barn

Av den totala arbetstiden för kvinnor inom Regeringskansliet 2021 utgjordes 
3,4 procent av föräldrapenning och 0,4 procent av tillfällig föräldrapenning. 
Motsvarande siffror för män var 2,3 respektive 0,4 procent.

Föräldrapenning

2017 2018 2019 2020 2021

Alla anställningar 3,4% 3,3% 3,1% 3,0% 2,9%

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

Män 2,7% 2,6% 2,3% 2,4% 2,3%

Tillfällig föräldrapenning

2017 2018 2019 2020 2021

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

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

Män 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%

Jämställda löner

Varje år genomförs en lönekartläggning i samverkan med parterna för att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställ-
ningsvillkor mellan kvinnor och män i Regeringskansliet. Lönekartläggningen 
2021 har inte visat på strukturella skillnader mellan mäns och kvinnors löner 
som behövt åtgärdas.

Integrering av klimat och miljö i Regeringskansliets 
 beredningsprocesser

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

Direkt miljöpåverkande verksamhet (den interna verksamheten)

Regeringskansliet arbetar för att hänsyn till miljön ska vara ett naturligt 
inslag i det dagliga arbetet. Det interna miljöarbetet ska kännetecknas av 
delaktig het och öppenhet. Regeringskansliet ska uppmärksamma och gran-
ska verksamhetens negativa miljökonsekvenser så att de kan förebyggas. 
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 Regeringskansliet ska kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra miljö-
arbetet och till stöd har ett miljöledningssystem tagits fram i enlighet med 
miljöledningsstandarden ISO 14001. Miljöledningssystemet syftar bland 
annat till att minska avfallsmängden från verksamheten och miljöpåverkan 
från tjänsteresor med flyg. Inköp och upphandling är ett viktigt verktyg. 
Erfarenheter av vad pandemin inneburit bland annat i fråga om minskade 
utsläpp från tjänsteresor tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Regeringskansliets kostnader

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

Regeringskansliets ekonomi framgår mer i detalj i Årsredovisning för 
Regerings kansliet 2021, se www.regeringen.se.

Kostnader per departement i miljoner kronor

Departement 2017 2018 2019 2020 2021

Statsrådsberedningen 196 203 219 249 247

Arbetsmarknadsdepartementet 155 154 184 207 215

Finansdepartementet 574 582 610 553 559

Försvarsdepartementet 172 174 172 163 169

Infrastrukturdepartementet 152 203 202

Justitiedepartementet 446 430 420 465 481

Kulturdepartementet 158 144 140 133 139

Miljödepartementet 207 227 222 211 214

Näringsdepartementet 554 542 386 347 355

Socialdepartementet 299 298 277 285 329

Utbildningsdepartementet 232 229 209 228 256

Utrikesdepartementet 2 936 2 942 3 060 2 870 2 947

Förvaltningsavdelningen 691 739 741 826 928

Gemensamt* 862 990 941 989 1 072

Regeringskansliet 7 482 7 654 7 733 7 729 8 112

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

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

Kostnader per kostnadsslag i miljoner kronor

2017 2018 2019 2020 2021

Kostnader för personal 5 280 5 423 5 416 5 678 5 951

Kostnader för lokaler 1 463 1 549 1 606 1 600 1 604

Övriga driftkostnader 957 982 999 853 993

Finansiella kostnader 46 24 28 48 25

Amortering 251 241 278 290 319

Intäkter –515 –565 –594 –741 –780

Utfall 7 482 7 654 7 733 7 729 8 112
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Kontakt med regeringen  
och Regeringskansliet

Telefon
Regeringskansliets växel: 08405 10 00

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

Brev
Samtliga departement (förutom Utrikesdepartementet): 
103 33 Stockholm

Utrikesdepartementet: 
103 39 Stockholm

E-post
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se 

arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

i.registrator@regeringskansliet.se 

justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

m.registrator@regeringskansliet.se 

naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se 

Se även www.regeringen.se

Besök
Se www.regeringen.se och sidan 93.

mailto:statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
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mailto:utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
mailto:forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se
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Mer information

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

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

Webbplatsen rkrattsbaser.gov.se innehåller lagar, förordningar, 
kommitté direktiv och kommittéregistret.

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

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

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

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

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

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

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

Statens offentliga utredningar (SOU), Departementsserien (Ds) 
och kommittédirektiv
SOU, Ds och kommittédirektiv kan köpas från Elanders Sverige AB. 

Tfn: 031750 00 00
Epost: info.sweden@elanders.com
Webbplats: https://www.elanders.com/swe/printsolutions/

mailto:ordermottagningen%40riksdagen.se?subject=
http://www.riksdagen.se/sv/bestall-och-ladda-ned/
mailto:info.sweden@elanders.com
https://www.elanders.com/swe/print-solutions/
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